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২৬০ সন্গ। 

যেমন 

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা করে, 

তেমনই 

বস্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব-পরিচায়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বার! 

বঙ্কিমচন্ত্রের পবিত্র স্থৃতির 

তর্পণ করিলাম। 



হর্বল মোরা, কত তুল করি, অপূর্ণ সব কাজ! 

নেহারি” আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ । 
তা বলে? যা” পারি তাও করিব না ? নিক্ষল হব ভবে ? 

প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে', দিব না কি তাহা সবে? 

হয় ত এ ফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে, 

চলিতে চলিতে আখির পলকে, ভুলে কারো! ভাল লাগে। 

বদি তুল হয়, কণদিনের ভূল ! ছু/দিনে ভাঙ্গিবে তবে। 

তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে? 

রবীন্্নাথ-_-'মানসী”। 



কপালকুগুলা-ত 
ঈ ৯ বি ৯ ৯ ৯ পপ শি পপ পাপী 

প্রথম অধ্যায় । 

সুচনা । 

বঙ্কিমচন্দ্র চৌন্দ-থানি আখায়িক1 লিখিয় গিয়াছেন ( “মুঁচিরাম গুড়ের 

জীবন-চরিত' ঠিক এই শ্রেণীর নহে )--তন্মধ্যে তিনখানি প্রথম-প্রকাশ- 

কালে নিতান্ত ক্ষদ্রকায়া ছিল। সে তিনথানির মধ্যে “রাধারাণী, কিঞ্চিৎ 

পরিবদ্ধিত হইয়াছে; “ইন্দিরা” বিলক্ষণ বদ্ধিতায়তন হইয়াছে । বাকী 

এগার-খানির. মধ্যে “কপালকুগুলা' ক্ষুদ্রতম । ইহা এত ক্ষুদ্র যে নুতন 

ইন্দিরা”ও ইহা! অপেক্ষা! বৃহত্তর হইয়াছে । অথচ এই ক্ষুদ্র পুম্তকথানি 

সৌন্দর্যের খনি । ইংরেজ কবি যথার্থই বলিয়াছেন 2-_ 
[1 9091] 1)101901610185 ৮৪ 1050 109800193 ১০০ 

41001151101 10192901105 1169 102 [09100 109, 

'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে' র স্তায় সমসামনিক প্রকাণ্ড-কলেবর আখ্যায়িকার 

সহিত ক্ষুদ্রকায়া “কপালকুগুলা*র তুলনা! করিলে উদ্ধৃত উক্তির যাথাথ্য 

অন্থভব করা যায়) বঙ্কিমচন্ত্ যদি কেবল এই একথানি পুস্তক লিখিয়া 

'যাইতেন, তাহাতেই তিনি অমর হইতেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

ফলতঃ,.কালিদাসের যেমন মেঘদূত, জয়দেবের যেমন গীতগোবিনদ, গ্রের 

যেমন এলিজি, ক্ষুদ্র হইলেও তত্তৎ কবির কীর্তির এক একটি প্ররুষ্ট নিদর্শন, 

কপালকুগ্ুলাও সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

৭৫01১1৮৯৯1৪ ৮১2০৮)1০ 
এ০০০৮০4৫শাশ বেন রঙ 

ূ 
| 



২ কপালকুণডলা-তন্ব। 

কিপালকুগুলা"য় চিত্রপট (০81783) অল্প-পরিসর, বৃত্বাত্ত ক্ষুদ্র, 
বিশেষতঃ নায়িকার সহিত সাক্ষাৎসঙ্ন্ধযুক্ত বৃত্তান্ত নিতাস্ত ক্ষুদ্র, পাত্রপাত্রীর 
খ্য। অল্প, ঘটনার বাহুল্য বা জটিলতা নাই, কিন্তু গ্রন্থের কবিত্ব, 
কলাকৌশল, কল্পনা! অপূর্ব । ইহাতে ছুইটি সম্পূর্ণ ৰিভিন্নপ্রক্কৃতির নারীর 
দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান বণিত, অথচ আখ্যানদ্বয় সুকৌশলে একত্রগ্রথিত, 

কোথাও কোনরূপ অসঙ্গতি নাই । সমগ্র বস্ত সুসংহত, সুসজ্জিত, সুন্দর) 

শোভন । : গ্রন্থে বিদ্যা্দিগ্গজ-ঘটিত বা গিরিজায়-দিগৃবিজয়-ঘটিত মোটা! 

রসিকতা কুত্রাপি নাই, সর্বত্র বিশুদ্ধ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। উৎকট 
রুচিবাগীশেরা হয় ত “কুস্থুমে কুস্থমে বিহারিণী” পদ্মাবতীর বিলাস-লালসা- 

পরিতৃষপ্টির বিবরণ ও শ্ঠামার ছু'চারিটি রসিকতা -সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন, 

কিন্তু তাহাদিগের জন্ত “শিশুশিক্ষ/” “বোধোদয়” 'নীতিবোধ' প্রভৃতি ভিন্ন 

পুস্তকনির্বাচন নিরাঁপদ্ নহে । 

স্থল কথা, ধাহারা কাব্যে নীতিশিক্ষা ধর্মনশিক্ষা ও চরিত্রের আদর্শ- 

প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্দেশ্তের অপেক্ষা না করিয়া, কাব্যসৌন্দধ্য, কলাকুশলতা, 
কল্পনার বিচিত্রলীল। প্রভৃতির তজজ্ঞ, ৮ 007 4165 5915 সুত্রের 

অনুরাগী, তাহাদদিগের নিকট “কপালকুগুলা” উপাদেয়, অনবদ্য, “কিমপি 

দ্রবাম্।--4১ 6006 9609988৮152 109 101 ৪৮০1. 

' এই আখ্যারিকার নায়ক নবকুমারের চরিত্রে সাহস, পরোপকারিতা, 

ভাবুকতা, প্রগাঢ় প্রণয়, সংযম, ইত্যাদি সদৃগুণ মনোহারী ও তাহার 

শেষাবস্থার চিত্তবিক্ষোভ মর্মভেদী; ইন্দ্িয়স্খনিরতা প্রতিনায়িক! পদ্মাবতীর 

পতিপ্রেমের গ্রাভাবে চরিত্রের পরিবর্তন ও পরিশোধন হৃদয়স্পর্দী ; 
ন্নেহুময়ী শ্তামার সথিত্ব মধুর, তাহার স্বামিসৌভাগ্য-কামনা করুণ ) প্রেম- 
ময়ী ভুবনন্ুন্দরী মিহরুক্লিসার হৃদয়রহস্ত বিন্ময়াবহ ; করুণাময় অধিকারী 

ও ক্রুরকর্ম্া কাপালিকের দেবীভক্তির প্রকারভেদ প্রণিধানযোগ্য । এই 



দার্শনিক তত্ব । ৩ 

দকল বিচিত্র প্রকৃতির পাত্রপাত্রী-সমাবেশে চিত্রপট সমুজ্জল ; ইহাদিগের 

(০07050 বিরোধিতায় কাব্যের কেন্ত্রস্থানীয়া নায়িকার চরিত্র অধিক- 

তর পরিস্ুট ; বিশেষতঃ বিষয়-স্ুখ-তোগে আক নিমজ্জিতা পদ্মাবতী 

সংসারনুথে নিঃম্পৃহা “সন্স্যাসিনী” কপালকুগুলার চরিত্র-বৈপরীত্যে 

কাব্যরস ঘনীভূত। এ সমস্তই গ্রন্থের উৎ্কষ্টতার উপাদান; কিন্ত 

এই রত্বহারের মধামণি নায়িক! কপালকুগুলা । তাহার জীবনের ইতিহাস 

বিস্ময়কর, কৌতৃহলাবহ এবং মনোহারী, তাহার শেষ পরিণাম হৃদয়- 

বিদারক, তাহার চরিত্র কবির অপূর্ব, অদ্ভুত, অদ্বিতীয় (07100) সৃষ্টি । 
আর এই চরিত্রস্থষ্টিবাপদেশে কবি মনন্তত্ব ও সমাজতত্বের একটি 

কঠিন প্রশ্ন, দার্শনিকের সুক্ দৃষ্টির সহিত বিচার করিয়াছেন, অথচ 
এই বিচারে কিঞ্চিম্মাত্র নীরসতা, কর্কশতা, জটিলতা বা অন্পষ্টতা নাই। 

তিনি দার্শনিক প্রশ্ন কল্পনার বিচিত্রতুলিকাম্পর্শে অন্ুরঞ্জিত করিয়াছেন, 
দার্শনিক তন হৃদয়দ্রাবী কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়া ভাবুক-সমাজে 

উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মানপী মূর্তির পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র 

জগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এবং 

সেই প্রতিদ্বন্িতায় অনাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বগামী 
কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও ০ গ্রহণ ইনিরের 

ত্বাহার মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

দার্শনিক তত্ব । 

গ্রন্থে বিচারিত দার্শনিক প্রশ্নটি এই £-+মনুষ্যসমাজ হইতে দুরে, | 

মানবসত্যতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-ব্যতিরেকে, যদি নারী প্রক্কাতির বিকাশ হয়, 

টুলে সেই নারীপ্রকৃতিতে কি কি উপাদান.পরিদৃষ্ট হইবে? অর্থাৎ 
কেবল ্রন্কৃতির শিক্ষায় ও সহজাত, সংস্কারের প্রভাবে, মানবসমাজের 



৪ কপালকুগ্ডলা-তত্ব ৷ 

সংস্পর্শজনিত কোন প্রকার পরত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে, নারীপ্রকৃতি কি 

ভাবে গড়িয়া! উঠিবে ? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমরা আর একটি 

প্রশ্নেরও উত্বর সঙ্গে সঙ্গে পাইব £-_নারী প্রক্কৃতির মূল উপাদান-_ 

69559110121 91011791705 ০01 ৮৬ 0118111000-_কি ? কেন না প্রকৃতি- 

পালিতা নারীর চরিত্রে যে ষে গুণ ও যে ষে দোষ থাকিবে, তাহাই নারীর 

“মূলপ্রককতিরবিক্ৃতিঃ? | এই প্রশ্নের সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি আনুষঙ্গিক 
প্রশ্নের 01007) বিচার করিয়াছেন £--শৈশব হইতে যৌবন পর্যন্ত এই 

গ্রকারে গঠিতচরিত্রা কুমারীকে যদি বিরলমনুষ্য অরণাপ্রদেশ হইতে 

লোকালয়ে গাহ্স্থাশ্রমে বিবাহিত অবস্থার স্থানান্তরিত (:175]019170) 

কর! যায়, তাহ! হইলে তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় কি না; 

এবং হইলে কি প্রকার পরিবর্তন হয়? “কপালকুগুলা” এই দার্শনিক 

প্রশ্নের কাব্যাত্মিক! আলোচনা । গ্রন্থকার উল্লিখিত প্রশ্নের বিচারকালে, 

নায়িকার শিক্ষা ও সংসর্গবশে ধন্ম প্রবৃত্তির বিকাশে একটি বিশিষ্ট প্রকা- 

রের ঝোঁক (1995) নায়িকা-চরিত্রের অস্তনিহিত করিয়া, সেই চক্রিত্রে 
একটি অসাধারণত্ব আনিয়৷ দিয়াছেন । 

মূল প্রশ্নটি কঠিন। পর্যবেক্ষণ (01)১০1৮07) ও পরীক্ষা (০১০ 

[1617১) দ্বার ইহার পমাধান সম্ভবপর নহে। মানবসমাজে বপিয়া 

তত্বজিজ্ঞান্থর এরূপ পর্যবেক্ষণাদি চলে না, কেন না মানবসমাজ হইতে 

স্থদূরে সংস্থাপিত ন! হইলে এবংবিধ নারীপ্রকৃতি বিকশিত হইতে পারে 
না। পর্য্যবেক্ষণ-উদ্দেশ্টে জনশূন্ত অরণ্য বা মরুপ্রান্তরে যাত্রা ও 

.; অবস্থিতি করাও সুসাধ্য ব্যাপার নহে । আর এক কথা। যেমন 

বৈজ্ঞানিক বলেন, একটি স্থানকে সম্পূর্ণ বাযুশূন্ত করা (219301009 
৮০700117) অসম্ভব, সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সর্বাংশে সংস্পর্শহীন নারীর 

সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব। কন্তা যখন আকাশসম্ভবা বা ভূগর্ভোখিতা 



দার্শনিক তত্ব। ৫ 

হইতে পারে না, * তখন অন্ততঃ পক্ষে সগ্ভঃপ্রস্থতা কন্তা জনহীন প্রদেশে 

পরিত্যক্তা হইবে এবং অলৌকিক উপায়ে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে, এইরূপ 

ঘটনা না হইলে উক্তবিধ পর্যবেক্ষণের অবকাশ হয় না। শৈশবে 

জনকজননী-কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়! মন্ুষ্য-সাহাযা-ব্যতীত বদ্ধিতা হইলেও 

সেই কন্ঠ সম্পূর্ণভাবে প্রক্কৃতিদত্ত দোষগুণের আধার হইবে কি তাহার 

চরিত্রে মাতাপিতার দৌষগুণ, বংশের দোষ গুণ ও জাতীয় বিশিষ্টতা (78019] 

01)218,0.01151105 ) সংক্রমিত হইবে, ইহ্াও বিতর্কের বিষয়। সম্ভবতঃ 

এরূপ কন্ত1 বাচিয়া থাকিলে, পশ্ডবৎ মুকবৎ বা নির্বোধবৎ (10100) 

আচরণ করিবে । এরূপ চরিত্র দর্শনশান্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেও 
শশী তি দত ও পতশপপীপপীপিীশীশি এ 

* দার্শনিক-সমাজে এরূপ আঞ্গৰী কল্পনাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে | যথা 

£[0) 016 06172110601 070 21006190019 0015 555067)) 01 56117101910৮৩- 

12)61)1 1320 19667) 65911811170 11 2. 11200105076 00161012060 2১৮10610108, 

১*১1615 91817060 07026 2 1)00)21) 06178 25 00100006011) 2 0911121)09ি] 

7১00 111817)1)2191650 15121)0) ৬/107006 0)6 106616100101) 91100115] 102157015, 

7995 70616 00130010756 ০01 01) 61611)61)05--2 10010121001 00011155006 595566775 

0 1)6810)09011015 270. 15101000105) 25 50121750009 10060005- 2076 

06117) 17200056011) 0115 01)015002117001010615 00008) 06501100001 1175000 

(072) 0100211760 09 6৯০1607৮100 555 07050 65561102100 17961509291 

0010017121206) 220. 2772115 2107৮60 19 12050113097) 2 072 21050801 

(005 ০6161121090 20%%19/5 277519/% 0/ 244202 08 19, ডন্লপ্ আরও 

বলেন ষে দ্বাদশ শতাব্দীতে 72107১-1011)871 নামক একজন মহ্ল্বদীয় দার্শনিকের 

লিখিত একটি কেচ্ছ! (1791 12707) ১:০1০91)27) ) এই ভাবে অন্থপ্রাণিত। তবে 

তাহাতে মানবীগর্ডসভূত সগ্ভঃপ্রস্থত সন্তান জনশৃন্ঠ স্বীগে পরিত্যক্ত হইয়াছে ও 

হন্নিণীর শুগ্যপান করিয়া শিশু ক্রমে ব্ধিত হইয়াছে । উভভয়ত্রই শিশুটি বালক, 

বালিকা নহে। 



৬ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

কাবোর উপজীবা হইতে পারে না। ন্ুুতরাং প্রশ্নটি যে ভাবে উপস্থাপিত 

করিলাম, ঠিক সে ভাবে কোন কবিই কাবোর বিষয়ীভূত করেন নাই, 
করিবার জন্য কৌতৃহলবোধও করেন নাই । 

মিল্টন ঈভের চিত্র অস্কিত করিবার সময় আদ্িম-নারীপ্রকৃতির 

উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বটে (কেন না রিহদ্দি ও 

্বীষ্টিয়ানদিগের মতে জঈভ বিধাতার স্থষ্ট প্রথম নারী, তিনি মানবী- 

গর্ভনম্ভৃতা নহেন।) কিন্তু ঈভও নিতান্ত একাকিনী নহেন, আদম তাহার 

আজন্ম সঙ্গী ও শিক্ষাদীতা। আর মিল্টনের কল্পনায় নিষ্পাপ অবস্থায় 

মানবমানবী বহুদর্শনের অভাবেও পূর্ণ মান্ষোচিত জ্ঞান ও গুণে ভূষিত। 
ইহা মানবপ্রক্কতিসম্মত্ত কি কবিকল্পনাসম্ভৃত, তাহা অবগ্ত তর্কের বিষয়। 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্ররুৃতিপ্রদত্ত শিক্ষা (15000201701 ৪0016, ) 

কবিতায় প্রকৃতির প্রভাবে নারীর চরিত্রগঠনের একটি সুন্দর কাল্পনিক 

বিবরণ আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কন্তাটি আকাশসম্ভবা নহে, মনু্যু- 

সমাজেই তাহার জন্ম, এবং বাস্তব হিসাবে দেখিতে গেলে জীবনের প্রথম 

তিন বৎসরের মধ্যেই হউক অথবা পরেই হউক, কন্তাটি যে একেবারে 

সমাজের ক্রোড় হইতে বিচাত হইয়াছিল, অন্ততঃ সমাজের প্রভাব 

একেবারে এড়াইতে পারিয়াছিল, ইহা বিশ্বান্ত নহে। অতএব বুঝা 

যাইতেছে ষে, একেবারে মন্ধ্যসংসর্গরহিত নারীপ্রকৃতির কল্পনা কাবা- 

রসহীন জন্ননামাত্র। সুতরাং কাবোর ভিতর দিয়া এই প্রশ্নের 

আলোচনা করিতে হইলে, সমাজের ও সভ্যতার সাক্ষাৎ প্রভাব যথাসম্ভব 

অল্প হইবে, এবং প্রকৃতির প্রভাব যথাসম্ভব অধিক হইবে, এইরূপ 

নারীপ্ররুতির কল্পনা করিয়া কাব্যরচনায় ব্রতী হইতে হইবে । 

ফরাসীবিপ্রবের প্রাক্কালে রূসো শ্তাটোব্রিয়ং প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসী 

লেখকগণ, সভ্যতার প্রভাবে মানবচরিত্র কলুষিত বিকৃত হয় এবং অসভ্য 



নারীপ্রকৃতির উপাদান । ৭ 

অবস্থায় মানবপ্রকৃতি বিশুদ্ধ অবিকৃত থাকে এই মতবাদ প্রচার করেন এবং 

সভ্যতার সংস্পর্শশৃন্ত আদিম বর্ধর প্ররুতির উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসা করেন__ 
তাহাদিগের মতে (170)19 9৪৮2৩ ) মহনীয়-চরিত্র বর্ধর আদর্শমানব। 

সভ্য জগৎ হইতে বহুদুরে লালিত-পালিত নরনারী-চরিত্রের সরলতা, 

কোমলতা, পবিভ্রতা, উদ্ারত! প্রভৃতি সদ্গুণ বর্ণনা! করিয়া! ফরাসী লেখক 

সেপ্ট পিয়ের (১৮. 115776) 100] এ ৮1012 ও 109 [1)0191) 

0০৮2০ নামক দুইটি উপাখ্যান রচনা করেন । এই চিত্রগুলি রমণীয় । 

পক্ষান্তরে ইহার এক শতাব্দী পূর্বে ইংরেজ কবি ড্রাইডেন শেক্স্পীর়ারের 

উপরে খোদকারি করিনা মির্যাগ্ডার ভগিনী ভোরিগার স্থা্টি করেন, সেই 
উদ্তট স্ত্রী-খধ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অশোভন । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের পুর্বোল্লিখিত 

কবিতাও এই মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত। 

নারীপ্রকৃতির উপাদান | 

এক্ষণে উল্লিথিত দার্শনিক প্রশ্নটি আর একদিক হইতে বিচার করিয়া 

দেখা যাউক। প্রকৃতি-পালিতা নারীকে কাব্যের কেন্দ্রস্থানীয়া৷ করিতে 

হইলে তাহার প্রকৃতিতে আমরা কি কি উপাদান করন! করিতে 

পারি? অবনত আদিম মানবপ্রকৃতিতে শ্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ছূর্দিম 

কৌতুহলপরায়ণতা, বিস্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি 

স্বভাবজ বুত্তি থাকিবে । কিন্তু এই সকল বুত্তিতে রমণীর রমণীয়ত্ব 

সম্পাদিত হয় না। রমণীয় রমণীতে আমরা দেহের সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের 

কোমলতা এৰং কায়িক বাচিক ও মানসিক পবিত্রতা আশ! করি। 

লজ্জা ও সরলতা উভয় গুণই নারীপ্রকৃতির ভূষণ) বঙ্কিমচন্দ্র লজ্জাকে 

স্ত্রী-স্বভাবস্থুলভ' বলিয়াছেন * ; কিন্তু এ ছুইটি এক হিসাবে পরস্পরের 
সপ পপ পিস পাপা পানী শিপ শীলি শিপ পা প্সপপিপপ পপ শসা পাপ শে ক হী পদ শী শশী পাশে পপিীশিপশশাপা 

আনন্দমঠ ( ২য় খড, ১ম পরিচ্ছেদ, শান্তিচরিত্রের বিকাশ ) ৃ 



৮ কপালকুণ্ডলা-তন্ব । 

বিপরীত ধর্ম, কেন না লজ্জা অনেক পরিমাণে সমাজের কৃত্রিম বিধি- 

নিষেধের, আচারনিয়মের ফল। অতএব প্রকৃতি-পালিতা রমণীতে সরলতা 

বরণীয়। কিন্তু লক্জা অপেক্ষা লুজ্জার, অভাবই . অধিকতর স্বাভাবিক । 
অথচ ইহা লজ্জাহীনতা বা বেহায়ামি হইলেও অশোভন হইবে । আমরা 

কপালকুগ্ুলার চরিত্র-বিশ্লেষণকালে দেখিব যে, তাহার চরিত্রে পূর্বোক্ত 

স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি বিদ্ভমান। বিশেষতঃ, তাহার সৌন্দর্য অনুপম, 

ন্নেহ-করুণা অপরিসীম, সরলতা অকৃত্রিম, পবিভ্রত্বা অনবস্। কবির 

বর্নাকৌশলে তাহার লজ্জার অভাব চরিত্রের মাধুষ্য নষ্ট করে নাই, 
৮ চার ই ০৩৫ 

প্রত্যুত, ইহা অকৃত্রিম স্রলতার নিদর্শন বলিয়া সাতিশয় সৃদ্ত হইয়াছে । 

কেন না লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা? 1 তাা তাহার চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় 

রহিয়াছে। | 

এ সকল ছাড়া আর একটি গুণ মনোহারিণী নারী প্রকৃতির মজ্জাগত | 

ইহা গভীর ধরন্মভাব। এই বৃত্তি কপালকুগলা-চরিত্রে পুর্ণমাত্রায় 
বিরাজিত। এতৎসম্বন্ধে কি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, তানহা কপালকুগ্লার 

চরিত্রবিশ্লেষণ-কালে আলোচিত হইবে । 

কিন্তু এই সকল গুণের সমাবেশেই কি নারীপ্রকৃতি মনোহারিণী 

হইবে? সকলেই একবাক্যে বলিবেন £-_নাপীপ্রক্কতির মনোহারিত্বের 

শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ উপাদান _প্রণয়শীলত1 | প্রণয়হীন নারীহৃদয় মধুহীন 
কুসুমের গ্ায়-নিগন্ধা ইব কিংশুকাঃ__-অনাদরণীয়। সাধারণতঃ কবি- 

দিগের মধ্যেও চিরাগত সংস্কার £-_ প্রণয়ের আদান-প্রদানই নারীর 

প্রকৃতিসিদ্ধ বৃত্তি, ইহাই নারীজীবনের সার্থকতা-10 19৪ 8110 69 

১৩10৬৪৭9167 21071985 0690%-_নারীর চরম ও পরম গৌরব । 

বিজ্ঞ _সামাজিকগণ বলিবেন £_পতিশ্রীতি,  পতিভক্তি, সস্তানন্সেহ,”_ 

 বঙ্ষিমচন্দ্রের 'শকুস্তলা ও মিরান্দা? প্রবন্ধ। 



নারীপ্রকৃতির উপাদান । ৯ 

রমণীর রমণীকতার প্রধান উপাদান, নারীমহিমার প্রকৃত নিদান। 

কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, দাম্পত্যপ্রণয় ললিতা বনিতা-লতার ফুল্ল 

কুম্থম, আর সন্তান তাহার মধুময় ফল। জগতের প্রসিদ্ধ কবিগণ 

সকলেই এই রায়ে রায় দিয়াছেন। 

(কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্তমানক্ষেত্রে বুঝাইতে চাহেন £--এই ২০-৫০০- 
001), এই আসঙ্গলিগ্সা, এই যৌনসন্বন্ধ, এই হাদয়মিলন, এই প্র, 
এই দাম্পতাপ্রেম, হয় ত সম্পূর্ণ নৈসর্মিক প্রবৃত্তিজাত নহে ; শারীরবুত্তিই, 

বল আর হ্ৃরয়-বুত্তিই বল, এই আকর্ষণ, এই আকাঙ্ষা, হয় ত 1, হয় ত নারী- 

প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নহে; * ইহা কতকটা কৃত্রিম, সমাজ ও সমাজ ও সভ্যতার 

স্পর্শে সঞ্জাত, মানবজাতির হ্বদয়বৃত্তির ক্রমিক অনুশীলনে উদ্ভৃত। 

যেখানে সমাজের, সভ্যতার, প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারীপ্রক্কৃতি 

প্রভাবিত হয় নাই, সেখানে ইহা না-ও জন্মিতে পারে। এই প্রণয় 

প্রবৃত্তির অভাব_..কপালকুুল/-চরিভ্রের--বিশিষ্টতা । এই. বিশিষ্টতার 

কারণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন-_কপালকুগুলার প্রক্কতি বাল্যাবধি 

অধিকারী ও কাপালিকের, প্রদত্ত শিক্ষাঙ্থ এবং তাহাদিগের সংসর্গে এমন 

ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, করুণা ও ধণ্ন প্রবণতা ছাড়া আগ অন্ত কোন 

বৃত্তির স্তাহার হৃদয়ে অস্কুপ্িত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অদ্ভুত 

চরিত্রের সম্ভাব্যতা স্থাপন করিবার জন্য তিনি ধশ্মপ্রবুত্তির একটি বিশিষ্ট 

প্রকারের ঝৌক (1085) এই প্রকৃতির অস্তনিহিত ক্রিয়াছেন। 

অবশ্ত, ইহাই যে উপস্থাপিত দার্শনিক প্রশ্নের অভ্রাস্ত চূড়ান্ত মীমাংসা, 

কবি তাহা বলিতে চাহেন না। বিচারশক্তি ও কল্পনার সমবায়ে তিনিঠে 

* রূসো কিন্তু বলেন, ইন আদিম-মানব-প্রক্কৃতিতে থাকে, তবে ইহা তখন 

শারীর ও ক্ষণক। 



১৯ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

এই তত্ব 01901617 হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হন নাই, 

07601 হিসাবে খাড়া করিয়াছেন এবং এই (০০1র ভিত্তির উপর 

তাহার 1127215 ০১1১০777016 গড়িয়া! তুলিয়াছেন । 

পুর্ব বলিয়াছি, প্রণয়হীন নারীহৃদয় অনাদরণীয়। কিন্তু বস্কিমচন্্র 

অসাধারণ কলাকৌশলে তাহার গ্রন্থের নায়িকার চিত্র এমনভাবে অস্কিত 

করিয়াছেন যে, প্রণয়ের অভাবেও উক্ত চরিত্রে কর্কশতা, নীরসতা, 

কুৎসিতত্ব, নিন্দনীয়ত্ব, কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না । যেন এই এক অভাৰ 

“একো! হি দোষো গুণসন্গিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাঙ্কঃ | 

এইথানেই বঙ্কিমচন্ত্রের অনন্তসাধারণ কৃতিত্ব । 

অন্যান্য কবির স্যষ্টি। 
কপালকুণ্ডলা”-পাঠকালে নারিকার নৈসগিক সরল তা, কোমলতা, : 

প্রভৃতি গুণের সহিত পরিচয়ে তাহার নুনাধিক-পরিমাণে সমশ্রেণীর 

কয়েকটি চরিত্রের কথ! মনে পড়ে । যথা, গ্রীকৃ কবি হোমারের ( ওডি- 

সিতে বিত ) রাজকুমারী নসিকেয়া, কালিদাসের শকুস্তলা, শেক্স্- 

পীয়ারের মিরা, মিল্টনের ঈভ, এবং বায়রনের (ডন জুয়ানে র 
৮১০৯১ সপ 

হেইডী।*: সকলগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের ুবব্তী 1 সকলগুলিই (সম্ভবতঃ 
০ স্পা 

বি ডন জুয়ানের ২য় সর্গ হইতে কপালকুগুলার ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদের 

শীর্ষে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিয়াছেন। এই সর্গেই হেইডীর বৃত্বান্ত আরব্। 
অতএব এই বৃত্তান্ত বন্কিমচন্দ্রের অবা্দিত ছিল না, ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে। 

+ বন্ষিমচন্দ্রের আবির্ভাবকালের পরে প্রকাশিত মেরী করেলির থেল্মা 

আখ্যাগ্রিকার নায়িকা কতকটা এই শ্রেণীভুক্তান শেকৃস্পীয়ারের ঈষৎ পর্পবস্তী 

স্পেন দেশের নাটকে এইরূপ প্রকৃতিদ্ুহিতার চিত্র আছে। শেকৃস্পীয়ারের 

মির্যা্ডার অন্করণে ইংরেজী নাটকে এই শ্রেণীর কয়েকটি চরিত্র অক্কিত হইয়াছে। 

ফরাসী-সাহিত্যে সেণ্ট পিয়েরের ভাজ্জিনিয়া এই শ্রেণীর । ইহা! ছাড়া নাগরিক 



অন্ান্ত কবির স্থষ্টির সহিত সাদৃণ্ঠ। ১১ 

তাহার পরিচিত, সকলগুলির শ্ত্রষ্টাই উচ্চশ্রেণীর কবি। এক্ষণে এই 

সকল চরিত্রের সহিত কপালকুগুলার সাদৃশ্ঠ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া 

পরে বিস্তারিত-ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। 

অন্যান্য কবির স্থস্টরির সহিত সাদৃশ্য । 
দার্শনিক তত্বের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, উল্লিখিত শ্রেণীর নারীচরিত্র বর্ণনা 

করিতে হইলে,_-প্রকৃতির প্রভাব বথাসস্তব অধিক হইবে, সমাজ ও সভ্য- 

তার সাক্ষাৎ প্রভাব ষথাসম্তভব অন্ন হইবে, এই প্রণালী অবলম্বনীয়। 

পূর্ববনিদ্দিষ্ট সকল কবিই এই প্রণালী অল্লবিস্তর পরিমাণে অবলম্বন 

করিয়াছেন। এক নসিকেয়া ছাড়! সকলেই উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর 

মধ্যে লালিতা পালিতা । ঈভ জিহোভার স্থষ্ট নন্দনোগ্যান-বিহারিণী, 

শকুস্তলা মালিনীতীরতপোবন-চারিণী, মির্যাণ্ডা ও হেইডী সমুদ্রমধ্যগত- 

দ্বীপবাসিনী, কপালকুগুল! অরণাবিহারিণী ও সমুদ্রকূলচারিণী। নসিকেয়া 

রাজার নন্দিনী ও রাজভবনবাসিনী হইলেও নায়কের সাক্ষাৎকালে 

সমুদ্রতীরবর্তিনী। | 
হোমারের নসিকেয়া রাজার নন্দিনী, রাজার ভবনে প্রতিপালিতা, 

তাহার সহিত কপালকুগুলার তুলনার প্রস্তাবে হয় ত অনেকে আপত্তি 
করিবেন । কিন্তু হোমার যে কাল ও যে দেশের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন, 

সে কালে ও সেদেশে রাজকন্তারা নেতা ধোপানী ও রামী রজকিনীর 

সভাতা হইতে দূরসংস্থিতা পল্লীপালিতা যুবতীর চিত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ 

দেওয়। যায়। যথ! শেকৃস্পীয়ারের পাডিটা, ফ্যানি বাণির এভেলিনা, মিসেস্ 

এজওয়ার্থের বেলিগা আধ্যায়িকায় ভার্জিনিয়া, জর্জ এলিয়টের সাইলাস মার্ণারে 

এপি ইত্যাদ্দি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জান্নান ও ইংরেজী সাহিত্যে এবিষয়ে একটু 

বাড়াবাড়ি হুইয়াছিল। 



১২ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

মত কাপড় ধোলাই করিতেন । সুতরাং রাজপরিবারেও অনেকটা গরি- 

বানা চাল ছিল, আচারব্যবহারের অনাভস্বর সরলতা বিদ্বমান ছিল। 

এই সরলতা ও করুণা প্রভৃতি গুণের জন্তই তাহাকে কপালকুগুলার 

সহিত সমশ্রেণীর বল! যায়। ইহা ছাড়া, ঘটনাসারৃশ্তের জন্তও নসিকেয়ার 
আখ্যান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রাসঙ্গিক। 

ঈভ (রিহুদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধশ্মমতে ) জগতের আদিনারী, তাহার 

জনক-জননী নাই, তিনি আদমের পঞ্জর তইতে উদ্ভূতা। শকুন্তলা 
শৈশবে মাতাপিতার পরিত্যক্তা, পিতৃকল্প কথ ও মাতৃসমা গৌতমীর 
ন্নেহে লালিতা। মির্যাণ্ডা শৈশবে পিতৃশক্র-কর্তৃক জন্মভূমি হইতে 
নির্বাসিতা এবং নৌকাযোগে মহাসমুদ্রের মধ্যবন্তী জনবিরল দ্বীপে 
উপনীতা। তিনি শৈশবেই মাতৃহ্ারা, পরন্ত জনবিরল দ্বীপে কোন 
মাতৃসমা নারীর শ্নেহও লাভ করেন নাই--তবে ন্লেহময় পিত। তাহার 

নিতাসঙ্গী। ভেইডী শৈশবে মাতৃভারা, দ্য পিতার স্নেতে বদ্ধিতা, 

তিনিও কোন মাতৃসমা নারীর স্নেহ লাভ করেন নাই। কপালকুগুলা 

ইহাদিগের সহিত তুল্যাবস্থা । তিনি শৈশবে দস্াক্ভুক মাতাপিতার অঙ্ক 

হইতে বিচ্ছিন্না এবং পোতভঙ্গপ্রযুক্ত সমুদ্রোপকূলে পরিত্যক্তা । তথায় 
তিনি কোন মাতৃসম! নারীর ন্নেতে বদ্দিতা হন নাই, পিতৃকন্ন অধিকারী ও 
কাপালিকের সংসর্গে এবং তত্প্রদত্ত শিক্ষায় তাহার চরিত্র গঠিত হই- 
য়াছে। শকুস্তলা ভিন্ন অবশিষ্ট নায়িকাগণ পিতা বা পিতৃকল্প পুরুষকর্তৃক 

প্রতিপালিত) তন্মধ্যে আবার মির্যাণ্ডা, হেইডী ও কপালকুণ্ডলা 
মাতৃসম1 নারীর স্নেহবদ্ধিতাও নহেন। মির্যাণ্ডা ও কপালকুগুলা 

যৌবনে সমবয়স্ক সমছুঃথস্থথ সথীজনের সাহচধ্যেও বঞ্চিত । কেবল- 

মাত্র পুরুষসংসর্গে থাকিয়াও কপালকুগুলা ও-মিরসগা-উভদ্বেই কোমল- 

প্রক্ৃতি'। হেইডীর সখী আছে। শকুস্তলা এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা 



অন্তান্ত কবির স্থষ্টির সহিত সাদৃস্ত। ১৩ 

সৌভাগাবতী, তিনি মাতৃসমা গৌতমীর স্নেহে বদ্ধিতা এবং যৌবনে সখী- 

যুগলের সঙ্গলাভে সুখিনী। ইহারা সকলেই সভাতার কেন্দ্র নগর হইতে 

বহুদূরে বাস করাতে নাগরিক সভ্যতার কোন সংবাদ রাখিতেন না, 

অথচ সকলেরই প্রকৃত শিষ্টাচার-জ্ঞানের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় 

না। এ বিষয়ে তাহাদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব । সকলের সম্বন্মেই ওয়ার্ডস্- 
ওয়ার্থের কবিতায় প্রকৃতির উক্তি 4] 9105111718]00 & 1400 911)15 

০৬77 অক্ষরে অক্ষরে সতা। 

সত্য বটে, মির্যাণ্ডা নসিকেয়ার স্তায় রাজকুমারী, কিন্তু নাটকদয়ে 

বধিত শেষ দিনের পৃৰের মির্যাণ্ডা এ কথ! জানিতেন না। ( শকুস্তলাও 

রাজকন্ত1, কেন না বিশ্বামিত্র প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন ।) হেইডীর 

পিতা গ্রীকদস্থা, মাতা মুরজাতীয়া। কপাপকুগ্ডল! ব্রাঙ্গণকন্তা এই 

পর্য্যন্ত বংশপরিচর় পাওয়া যায়। মাতাপিতার বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রণে 

হেইডীর চপ্ত্র কিরূপে গঠিত হইরাছিল, বায়রণ সে তত্বের বিচার 

করিয়াছেন। অবশিষ্ট স্থলগুলিতে কবিগণ এ কথার স্পষ্টভাবে বিচার 

করেন নাই, প্রকৃতি প্রদত্ত শিক্ষা এবং মনুষ্যসঙ্গীর সংস্পর্শজাত ও তত্প্রদত্ত 

শিক্ষার দিকৃই ফুটাইয়াছেন । 

পরন্ত এক নসিকেয়া ভিন্ন অন্তান্ত নায়িকার চতুঃ-পার্খে পাত্রপাত্রীর 

সংখ্যা অত্যধিক নহে। মিল্টনের ঈভের কেবল স্বামিমাত্র সঙ্গী, তাহা 

ছাড়া অন্ত কোন মানবের তখন স্থষ্টি হয় নাই। তবে তিনি কালেভদ্রে 

জিহোভার বা দেবদূতগণের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিতেন, আর মুহুর্তের 

জন্য তিনি সর্পরূপী শয়তানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন । এই মুহূর্তের 

স্পর্শে তাহার জীবনে ঘোরতর পরিবর্তন আসিযাছিল। অন্তথা তাহার 

জীবন নিতান্ত বৈচিত্রযশৃন্ত । শকুস্তলা' যুগলসথীর নিতাসঙ্গিনী, কথ ও 

গৌতমীর সংশ্রবেও তাহাকে সর্বদাই আসিতে হহত ; ইহ! ছাড়া খষি, 



১৪ কপালকুগ্ুলা-তত্ব। 

খষিপত্বী, খষিকুমার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিবাহাদির পরে তিনি 

অল্লকালের জন্য রাজসভায় বু লোকের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং পরে 

মরীচির আশ্রমে অল্পসংখ্যক লোকের সংল্রবে আসিয়াছিলেন । যাহ হউক, 

াহার প্রথম জীবনে মন্ুষ্যসংস্পর্শের মাত্র! অত্যধিক নহে । মির্যাণ্ড। যে 

দ্বীপে আবাল্য বাস করিতেন, তথায় তিনি ছাড়া কেবল পিতা ও 

নররাক্ষস কালিবান এই ছুইজন মাত্র মনুষ্য ছিল। এই ভাবে আবালা- 

বঞ্ধিত হইয়া তিনি অপরিচিত রাজপুক্র ফাডিন্াণ্ডের দর্শন পান এবং 

অল্লক্ষণ পরে সভ্যজগতের আরও বহছলোকের দর্শন পান। হেইডীও 

মির্যাণ্ডার স্তায় দ্বীপবাসিনী। আখ্যানে সঘী ও পিতা ভিন্ন প্রথমে 

কাহারও উল্লেখ নাই। পরে উৎসবের দিনে বছ দাসদাসীর উল্লেখ 

আছে। যাহ! হউক, কৰি তাহাদিগকে যথাসাধ্য উহ্য রাখিয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী কবিগণের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্ত 
টাহাদ্দিগের অপেক্ষাও স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুগ্ডলা 

আবাল্য কাপালিক ও অধিকারীর তত্বাবধানে লালিতা পালিতা। সেই 
প্রদেশে অন্ত জনমানবের সমাগম ছিল না।] শকুত্তলা, নসিকেয়া বা 
হেইভীর স্তায় তাহার নিত্যসঙ্গিনী সথী নাই অবস্থা ঠিক মির্যাগ্ডার 

অন্ুরূপ। কালীমন্দিরে অবশ্ঠ মধ্যে মধ্যে যাত্রী আসিত, কপালকুগুলার 

তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিবার কথা । কিন্তু কবি তাহা উহ্ রাখিয়াছেন। 

কেবল একবার অধিকারীর এক শিষ্য আসিয়াছিল, তাহার সামান্তমাত্র 

উল্লেখ অধিকারী ও কপালকুগুলার কথোপকথনের এক স্থলে আছে। 

পরে অকন্মাৎ নবকুমারের আবির্ভাব ও কপালকুগুলার জীবনের গতিপরি- 

বর্তন। নবকুমারকে এই প্রদেশে আনিতে কবিকে কয়েকজন পাত্র- 

পাত্রীর স্থষ্টি করিতে হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে); কিন্ত 

তাহারা কেহই কপালকুগুলার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। পতিগৃছে যাইবার 



অন্তান্ত কবির স্ষ্টির সহিত সাদঘৃশ্ত । ১৫ 

পথে কপালকুগ্ডল৷ মতিবিবি ও ভিক্ষুককে দণ্ডেকের তরে দেখিয়াছিলেন 

(বাহকগণ ব! দোকানদার ধর্তব্য নহে)। পতিগৃহে অবস্থানকালে তাহার 

স্বামী ছাড়। কনিষ্ঠ ননন্দার সহিত সাহচর্য্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। 

জীবনের শেষ ছুইদিন তিনি 'ব্রাঙ্গণবেশী” ও কাপালিকের সাক্ষাৎ লাভ 

করেন। লোকালয়ে বাসকালে অবশ্ত আরও কোন কোন লোক তাহার 

দর্শনপথে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই । এমন কি, এইকব্প 

ংস্গর্শ যথাসম্ভব কমাইবার জন্ত, কবি নায্িকার শ্বাশুড়ী, বড় ননদ ও 

“ঠাকুর-জামাই'কে পর্যন্ত নায়িকার সম্মুখীন করেন নাই। 

এই শ্রেণীর নায়িকাদিগের সৌন্দর্য, সৌকুমার্ধ্য, সরলতা, করুণা 

প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ দেখা যায়, * বস্কিমচন্ত্রের স্থষ্ট অপর একটি 

চরিত্রেও সেগুলি বর্তমান । এই চরিত্র 'মুণালিনী'তে চিত্রিত মনোরম | 

“কপালকুগুলা"র অব্যবহিত পরেই “মৃণাপিনী” রচিত হইয়াছিল। 
স্থতরাং “মৃণালিনী'তে অস্কিত মনোরমার চরিত্রে কপালকুগ্ুলা-চরিত্রের 

ছায়াপাত আশ্চর্য নহে । তবে প্রথম গ্রন্থে কপালকুগ্ডল! প্রধান! পাত্রী 

বা নায়িক1, দ্বিতীর গ্রন্থে মনোরম] সে স্থান অধিকার করেন না। মনো- 

রমাকেও কবি কতক পরিমাণে প্রক্ৃতিদৃহিতার উপাদানে অলঙ্কৃত করি- 

য়াছেন। পরিবেষ্টনীরও কিঞ্চিৎ সমতা দৃষ্ট হয়। মনোরমা শৈশবে 

মাতৃহীনা, কপালকুগ্ডলা শৈশবে মাতৃপ্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন; কপালকুগুল! 

যেমন লোকসমাজে আনীতা হইয়াও জনবহুল মহানগরে বাস করেন নাই, 

সপ্রগ্রামের এক নির্জন ওপনগরিক বিভাগে বাস করিতেন, মনোরমাও 

.*. শান্তি, নিশি ও জয়ন্তীর চরিত্র-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বন্ধিযচন্ত 
ইহাপ্দিগকেও মন্ষ্য-সংসর্গের প্রভাব হইতে কতকটা দুরে রাখিয়াছেন। প্রফু্ন ও 

শ্রীকে ধর্মভাবে জন্ুপ্রাণিত করিবার সময়ও কবি তাহাদিগকে লোকালয় হইতে 

বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন । 



১৬ কপালকুগুলা-তত্ব। 

সেইরূপ “উপনগরের প্রান্তে উপবনগৃহ্নেঃ বাস করিতেন । কপালকুগ্ডলা 

হিজলীতে নমুদ্রকূলে ৪ সপ্তগ্রামে নদীকুলে অরণ্যবিহারিণী, মনোরমাও 

গভীর রজনীতে “বাপীতটে? উপবিষ্ট! মহাবনও ত্রাহার অপরিচিত নহে । 

উভয়েই অপূর্বসুন্মরী, উভয়েই অলৌকিক সরলা, উভয়েই স্রেহময়ী 

করুণাময়ী, উভয়েরই ছুই মৃত্তি--সরলা ও গন্ভীরা কপালকুণ্ডলার ভবানী- 
ভক্তি প্রভাবিত আত্মবলি ও মনোরমার পতিস্তক্তি প্রণোদিত সহমরণ উভয়ই 

গভীর ধর্মভাবের নিদর্শন । মনোরমা প্রণয় তত্ব ও পত্রীত্বগৌরৰ বুঝেন, 
কপালকুগ্ডল! “ও রস বঞ্চিত'--এইখানেই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ ও 

কপালকুগ্লার বিশিষ্টতা । 

রূপক-্যাখ্যা । 

“কপালকুগুলার আখানবস্তর সহিত ওডিসির নসিকেয়া-সংক্রাস্ত, 

টেম্পেষ্টের মির্যাণ্ডা-সংক্রান্ত, ও ডন জুয়ানের হেইডী-সংক্রান্ত অংশের 

একত্র তুলনা করিলে একটি ঘটনা-সাদৃশ্ঠ চোখে পড়ে,__চারিটি আখ্যানেই 
বিশাল সমুদ্রতীরে বিপন্ন মানবের সমক্ষে অভয়দাত্রী মুক্তিতে নারীর 
আবির্ভাব ।* জানি না, ইহার রূপকব্যাখা চলে কিনা। বিপতসম্কুল 

চিররহম্তময় সংসার-সমুদ্রের তীরে মানবসন্তানকে অভয় দিবার জন্তই 

কি নারীর উদ্ভব? নারীই কি জীবনের ধবতার' ? বরবীন্দ্রনাথের ভাষায় 

কি নায়ক নবকুমার বলিবেন ? 

“সন্মখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে 

আসন্ন আধার মাঝে অস্তাচল কাছে 

স্থির ফ্রবতারা মম 1৮ [ “মানসী” বিদায় ] 

ক. থেল্মাতেও নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুদ্রকুলে। তবে নায়ক বিপন্ন 

নহেন। কিন্তু থেল্মাকে পাইয়া তাহারও উদ্দেশ্ুহীন জীবন সার্থক হইল। 



বূপক-ব্যাথা!। ১৭ 

“ওগো তুমি, অমনি সন্ধার মত হও । 

রস ষঁ স ১ 

অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও । 

অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কাস্ত 
অমনি নীরব উদ্বাসিনী, 

ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে 

বারেক দাড়াও একাকিনী 1৮ 

[ “মানসী” সন্ধায় ] 

বঙ্িমচন্দ্রের বর্ণনার ভাবে মনে হয়, তাহার মানসপটে এই রূপকটুকু 
কুটিয়াছিল। তিনি বলিতেছেন --“সমুদ্রের জনহীন তীরে এইরূপে 

বহুক্ষণ দুইজনে চাহিলেন, অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণস্বর শুনা গেল। 

তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ? এই কণ্ঠ- 
স্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণ! বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রে 

তন্বীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয় থাকে যে, যত যত্ব করা যায়, 

কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শবে, একটি রূমণী- 

কগসন্তৃত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসার- 

যাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের 

কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল |” * [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 

(নিম্বরেখ অংশগুলি সবিশেষ প্রণিধান-যোগা |) 

ইহা রূপক নহে কি? নবকুমারের পদ্মাবতী-ঘটিত পুর্ধজীবন 1 

* শেষ কথাগুলিতে “বশ্রস্ন্দরী”র কবির উক্তি মনে করাইয়া দেয় ১-*কথা 

কে দূরে দীড়ায়ে যখন, সৃরপুরে যেন বাশরী বাজে!" 
1 “নবকুষার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না? [১ম ধণ্ড ৮ম 

পরিচ্ছেদ ' ] 



১৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 

স্মরণ করিলে মনে হয় ষে, তিনি জীবনের পথে লক্ষ্যষ্ট হইয়া, পথহারা 

হইয়া (116 ৪ 018)].) বার্থ-জীবন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_ 

“কেহ নাই, আমি শুধু একা) শুয়ে আছে সঙ্গিহীন প্রাণ 

* ্ « জীবনের তটবালুকায় । 
নিক্ষল-দিবস অবসান হৃদয়ের হত আশা যত 

কোথা আশা, কোথ! গীতগান ! অন্ধকারে কাঁদিয়ে বেড়ায় ।” 

[ “মানসী” গোধূলি ] 

কপালকুগ্ুল! “মুচ্ছণহত হৃদয়ের পরে চিরাগত প্ররেয়সীর প্রায়” 

“আইস' বলিয়! পথ দেখাইয়া চলিলেন। 

প্রবাস হইতে নবপরিণীত। পত্বীকে লইয়' গৃহে ফিরিলে নবকুমারের 

জীবন-গ্রবাহের গতি ফিরিল। 'তাহার প্রকৃতি পধ্যন্ত পরিবন্তিত 

হইতে লাগিল ।'.যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা আসিল।--. 

সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল । | ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 

আবার উপসংহারে দেখি, নবকুমার যখন জীবনসঙ্গিনীর উপর, 

জীবনের ঞুবতারার উপর, বিশ্বাম হারাইলেন, তথন সেই জীবনের 

ঞুবতারাও খগিল, জীবনতরণীও ডুবিল, উভয়ে সেই অনম্ত গঙ্গাপ্রবাভ- 

মধ্যে * ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গেলেন, কে জানে? 1570)] (119 

£1976 052) ৮০ 6০ ৫1586 9521) 176 £০০3. 

এই বূপকব্যাখ্য। কেহ গ্রাহ্হ করিবেন কিন! জানি না। অন্থান্ত 
কবির যে কয়েকটি সৃষ্টির সহিত কপালকুগুলার সাদৃশ্তের কথা বলিয়াছি, 
এক্ষণে তৎসন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

্শীপ্পিাশপালাীরিপিত তত তাত ৩৩৩ পাশাীশা পীপিপস্পাপপস্প্পিশি 

* ব্যর্থ-জীবনের আরন্তে সমুদ্রের ক্ষারজল' কপালকুগুলা-লাভে সার্থক জীবনের 

শেবে পৃত গঙ্গাজল। 

স্পিশপশি শিস পপ 



মিল্টনের ঈভ | ১৯ 

মিল্টনের ঈভ । 

ঈভ স্লিছদি ও খুষ্টধন্মমতে মানবের আদিজননী। তিনি কপাল- 

কুগুলার স্তায় প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত ; তাহার অসামান্ত সৌন্দধ্য, 

সরলতা, কোমল প্রকৃতি, আতিথেয়তা, ধর্মভাব, প্রভৃতি কপালকুণগ্ডলারই 

অনুরূপ । পক্ষান্তরে, তাহার চরিত্রে এমন কতকগুলি স্গুণ বিরাজিত, 

যে গুলির কপালকুগুলা-টরিত্রে অস্তিত্ব নাই। ঈভ প্রেমমরী, লঙ্জাশীলা, 
পতির আকজ্ঞান্থুবন্তিনী, * পরন্ত হিন্দুস্ত্ীর স্তায় পতিকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি 
করেন। কৰি তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন £_ 

1101 50910)955 91১9 20)0 3৮966 2080৮1৮9 29805 ) 

110 (01 (5094 0111”) 3116 101 0300 11) 1011]1,,০৮০০০ 

১০1))১০0101),,১-১,০১০০, 

৬15]1050 ৬10) ০০৮ ১91001331018) 11094931 1)11906, 

৬0 ১৬০০০) 10111010200) 80010101005 01612, 

এবং ঈভের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন £_ 
৬৬1)21 079010199১1 

[.102থ01090 ] 0199৮. ২০ (9০৫ 0:9%1705, 

0901১ 0৮ 12৬১ [101 1121119. 

ইহা হিন্দুপত্বীর 'পতিহি দেবতা নাধ্্যাঃ পতিবন্ধুঃ পতিগুরুঃ, এই সংস্কারের 
অনুরূপ । 

“তিনি আদমের সহিত কথোপকথনে পতিগ্রেমে গদ্গদ্কঞা। তিনি 

যখন আদমের নিকট নিজ জীবনের প্রথম স্থৃতি বর্ণনা করিতেছেন, তখন 
পাশ - -শোশাশিশ্শীশীশীশশিিতশটিতি ৯ ৩পশীশীস্প্পীশ শত শিপ ৯ এ শাপিীপিপাপীকপপী্িসী পপি পপ শা ও পাশে তে শী শ্টীিশাপিটিদা শেপ পাসপাসপ শা পপি পপ পম সত 

*্* কেবল শয়তানের প্ররোচনায় এক মুহূর্তের জন্য তিনি স্বামীর অবাধ্য 

হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তজ্জন্য তিনি পরে গভীর অন্থশোচনা করিয়াছিলেন। 



হ০ কপালকুগুলা-তত্ব ৷ 

সেই প্রসঙ্গে বুঝা যায়, তাহার প্রেম কত প্রবল ও কেমন অকৃত্রিম । 

আবার বখন তিনি নিজকত পাপের প্রতিফলস্বরূপ কি ভীষণ শান্তিভোগ 

করিতে হইবে তাহ! অবগত হইলেন, তখন তিনি প্রেমাস্পদ স্বামীকে 

নিষ্কৃতি দরবার জন্ত একাই সমগ্র দণ্ড নিজের মন্তকে পাতিত করিতে 

বাকুল হইলেন। আজন্মপরিচিত প্রিয় নন্দনকানন ত্যাগ করার সময় 

তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন যে স্বামিসঙ্গই তাহার স্থুথ ও স্বর্গ (11101. 

(0 07০ 21211 (11112501000 16701)) 21] 1)12065 100 )। 

এখানেও যেন হিন্দুনারী সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়স্তীর কণ্ন্বর 

গুনিতে পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,.এই পতিগ্রীতি ও পতিভক্তি কপাল- 

কুগুলার চরিত্রে বর্তমান নাই। ইহা! আদমের নিতাসাহচর্য্য ও তত্প্রদত্ত 

শিক্ষার ফল নহে, ইহা ঈভের প্ররুতিগত | 

নন্দনকাননে বাসকালে ঈভ জননীর পদবীতে আরোহণ করেন নাই, 

কিন্ত তথাপি তাহার মাতৃভাব জাগরিত হইয়াছিল। তিনি যখন নিজের 

অনুষ্ঠিত পাপের কঠোর শাস্তির স্বরূপ অবগত হইলেন, তখন তিনি এই 

পাপের জন্ত অজাত সম্তানপরম্পরার শান্তি নিবারণ করিবার উদ্দোস্তে 

আত্মহত্যার প্রস্তাব করিলেন, ইহাতে তাহার মাতৃদায়িত্বজ্ঞানের পরা কাষ্ঠা 

স্ুচিত হইয়াছে । আবার অন্ুশোচনার প্রথম তীব্রতা প্রশমিত হইলে, 

তাহার ভবিষ্যদ্বংশীয় সন্তান উক্ত শান্তির প্রতিবিধান করিবে ঈশ্বরের 

এই নিদেশ-শ্রবণে তিনি মাতৃত্বগর্ধে উৎফুল্ল হইলেন, ইহাঁও তাহার 

মাতৃভাবের সুন্দর নিদর্শন । বলা বাহুল্য, এই মাতৃভাব কপালকুগুলা- 
চরিত্রে নাই। | 

'ঈভ প্রকৃতির সৌন্দর্যে মু্ধ, শকুস্তলার স্তায় পশ্তপক্ষিবৃক্ষলতার 
ংসর্গে তাহার হৃদয় আনন্দময় | প্ররুতিহহিতা কপালকুগুলার প্রসঙ্গে 

কিন্ত এবংবিধ প্রকৃতির প্রভাবের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই । পাপানুষ্ঠানের 
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পর আজন্ম-পরিচিত প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়া ঈভের 

হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল। এখানেও ঈভ শকুস্তলার সহিত তুলনীয়! । 
কপালকুগুল! তাহার আশৈশব পরিচিত স্থান ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ 

করিলেন কিন! কবি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই । 

পুর্ব্বে বলিয়াছি, নিল্টন ঈভের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় আদিম- 
নারী-প্রকৃতির উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; কিন্তু 

হুঃখের বিষয়, ফ্লিছুর্দি জাতি নারীচরিত্র-সম্বন্ধে যে সংস্কার পোষণ করিতেন, 

বাইবেলের পূর্বভাগে যে সংস্কারের ইগিত দৃষ্ট হয়, মিল্টন পিউরিট্যান্ 

সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়াতে সেই সংস্কারের বশবত্তী হইয়া ঈভের চরিত্রে বনু 

সদ্গুণের সঙ্গে সঙ্গে অদম্য কৌতুহল, নিষিদ্ধ কার্ধো প্রবল প্রবৃত্তি, গর্ব, 

ক্ষমতা-প্রিয়তা, স্বাবীনতাপ্রিয়তা, একগুয়েমি প্রতৃতি কয়েকটি গুরুতর 

দোষ নারীপ্রকৃতির মজ্জাগত বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই সকল 

বৃত্তির আতিশয্য থাকাতেই শয়তান ত্বাহাকে অত সহজে বিপথগামিনী 

করিতে পারিয়াছিল এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । কৌতুহল, স্বাধীনতা- 
প্রিয়ত৷ প্রভৃতি বুত্তি কপালকুগ্ডলার চরিত্রেও বর্তমান । কপালকুগ্ডলা- 

চরিত্রেও এ সকল বৃত্তির কি শোচনীয় পরিণাম আছি হও 

অবিদিত নাই। রে : 

কালিদাসের শকুস্তলা ৷ 

 কালিদাসের শকুস্তলা কথ ও গৌতমীর অভিভাবকরীয, গঁপোধনে 

পালিতা, কপালকুগ্ডলা কাপালিক ও অধিকারীর অভিভাবকতায় অরণ্যে 
পালিতা৷ ; উভয়েই নাগরিক সভ্যতার সংবাদ রাখেন না,উভয়েরই প্ররূতিতে 

অসামান্ত সরলতা ও কোমলতা । শারীরিক সৌন্দরধ্যবিষয়েও “কিমিব 

হি মধুরাণাং মগ্ডনং নারুতীনাম্-_কালিদাসের এই বাক্য কপালকুণ্ডলা- 



২ কপালকুগ্ডল1- তত্ব । 

সম্বন্ধেও নুপ্রযুক্ত হইতে পারে। “ছুইটিই বনলতা-_ছুইটিরই সৌন্দর্যে 

উদ্ভানলতা! পরাভূতা 1” * কিন্তু ধষির আশ্রমেও মনুষ্য-সমাজের রীতিনীতি 
সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা প্রভাবশূন্ত ছিল না) আশ্রমে কথ-গৌতমী, অন্থান্ত 

খষি ও খষিপত্বী, খধিকুমার, সমবয়স্কা সথী প্রভৃতি লোকসমাগমের অভাব 

ছিল নাঁ। সমাজে, গাহস্থ্যাশ্রমে, বাস করিতে হইলে কি প্রকার আচরণ 

করিতে হয়, কথ ও গৌতমী তাহা! সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং কেবল 

যে তাহা শকুস্তলার পতি-গৃহগমন-কালে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এমন বোধ 

হয় না, তাহার! নিশ্চিতই শৈশব হইতে তাহাকে ধর্-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, 

আচার-শিক্ষা, বিদ্যা -শিক্ষা 1 দিয়াছিলেন। আবার অনসুয়া-প্রিয়ংবদা সথী- 
যুগলের অবিচ্ছিন্ন সাহচধ্যেও তিনি মানব-সমাজের রীতিনীতি, মানব- 

হৃদয়ের নানা বৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও নিঃসন্দেহ । 

সধীদ্বয়ের রঙ্গালাপে বেশ বুঝা যায় যে, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে শকুন্তলা 

সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! ছিলেন না। তাহার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার নারীপ্রক্কতির 

স্বাভাবিক ধন্ম বলিয়। ধরিয়া লইলেও, প্রণয়ের প্রকাশে ও প্রণয়পাত্রের 

প্রতি আচরণে লজ্জাজড়তা, হৃদ্রয়ভাবগোপনের চেষ্টা, ছলাকলা প্রভৃতিতে 

মানবসমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় না । 
এ সকলই “অশিক্ষিতপটুত্ব” বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। 

লঙ্জাশীলতা সমাজবদ্ধ মানবের মধোই থাকা সম্ভবপর । সুতরাং 

কপালকুগ্লার প্রকৃতিতে শকুস্তলার প্রকৃতির তুলনায় অধিকতর 

সরলতা, সক্কোচহীনতা৷ ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় । 
০ পট পিপল সপ শসিশত পিসি সীট পীর পপি প্পীিপিপপিপাসল তা শিপািস্পাশীল 

« বক্ষিমচন্দ্রের শকুস্তলা ও মিরান্দা? প্রবন্ধ । 

1 কপালকুগ্ডল! ও শবকুস্তলা উভয়েই লেখাপড়া জানিতেন। “কপালকুগ্ডলা 

অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন। [ধ্থ খণ্ড ওয় পরিচ্ছেদ |) শকুন্তলা 

সখীগণের প্ররোচনায় প্রণয়লিপি রচন1 করিতেছেন (৩য় অন্ক)। 

০ পস্পাশপাপীস্পও্পপিপিসপিপ শিপ পে বস পা প্পপাপা শাদা পাপী পপ) ০ 
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কেন না কপালকুগুলার তুলনায় শকুস্তলার সহিত সমাজের সংস্পর্শ 

নিকটতর। কপালকুগ্ুলার হৃদয়ে প্রণয়সার হয় নাই, সুতরাং প্রণয়া- 

বস্থার হাবভাব, ছলাকলা', ব্রীড়াসাধ্বমেরও অবকাশ ঘটে নাই। কিন্ত 

এরূপ অনুমান বোধ হয় অনঙ্গত নহে যে, তিনি প্রেমের প্রভাব অনুভব 

করিলে মির্যাগ্ডার ন্তায় অসঙ্কৌচে গুরুজনের সমক্ষে হৃদয়ের 

ভাব প্রকাশ করিতেন, শকুস্তলার ন্যায় তাহা গোপন করিতে চেষ্টা 

করিতেন না। যাহা হউক, এই প্রণয়ের অভাবই কপালকুগুলাচরিত্রের 

বিশিষ্টতা ও শকুস্তলাচরিত্রের সহিত প্রধান প্রভেদ। শকুস্তলার তুলনায় 

কপালকুণ্ডল! প্রক্তিদুহিতা৷ নামের অধিকতর যোগ্য । 

[তবে অবন্ত মহাভারতের শকুন্তলা এবং সমাজে, নগরে, ধনিগৃহে 

অবস্থিতা রত্বাবলী বা সাগরিকা, মালবিকা, মালতী, ডেন্ডেমোনা, 

জুলিয়েট, আইমোজেন, প্রভৃতির তুলনায় কালিদাসের শকুত্তলাকে 

প্রকৃতিছুহিতা বল! যাইতে পারে । এ ক্ষেত্রে একথ! বলাও অপ্রাসঙ্গিক 

হইবে না যে, আমরা শকুস্তল! মির্যাণ্ডা কপালকুগুল! প্রভৃতির চরিত্রে 

যে অসামান্ত কোমলতা ও সরলতা-দর্শনে মুগ্ধ হই, সেই কোমলতা ও 
সরলতা সমাজ ও সভ্যতার ক্রোড়ে লালিতা৷ নারীরও অগ্রাপণীয় নহে । 

ৃষ্টান্ত-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র স্থষ্ট তিলোত্তম! মৃণালিনী মনোরমা কুন্দনন্দিনী 
প্রভৃতি চরিত্র ও শেক্স্পীয়্ারের স্ষ্ট জুলিয়েট ডেন্ডেমোনা কোডিলিয়! 

আইমোজেন প্রভৃতি চরিত্র এবং সংস্কৃত নাটকে অঙ্কিত রত্বাবলী বা 

সাগরিকা, মালবিকা, মালতী প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
তবে সমাজের প্রভাব হইতে দূরে অবস্থিতা নারীদিগের চরিত্রে এই 

ছইটি গুণ সমধিক পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, ইহাই এক্ষেত্রে বক্তব্য ।)] 

(তপোবনস্থিত পশু-পক্ষি-তরুলতার প্রতি শকুস্তলার স্েহপগ্রীতি হইতে 
বুঝ! যায়, তিনি প্রকৃতির প্রভাবে কতদূর প্রভাবিত! এবং তাহার হৃদয় 
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কত কোমল ও করুণাপূর্ণ। তরুমূলে জলসেচন, বন-জ্যোতসাকে ভগিনী- 

সম্বোধন, মুগশিশুপালন প্রভৃতি হইতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । 

কপালকুগুলার করুণা বিপন্ন মানবের জন্য উৎসারিত হয়, শকুস্তলার 

করুণা মাতৃহীন মুগশিশুর জন্ত উৎসারিত হয়। এ অংশে শকুন্তলা 
হৃদয় আরও সুকুমার নহে কি? কপাঁলকুগুলার মনের উপর প্রকৃতির 
প্রভাব অতি সামান্তমাত্র স্থচিত আছে। কিন্তু ত্বাহার পণু-পক্ষি-তরু- 
লতার প্রতি গ্রীতির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই দেন নাই। ( আল- 

বালে জলসেচন প্রভৃতি কার্য অবশ্ত কৃত্রিম উদ্তানেই সম্ভবে, স্বভাবজাত 

অরণ্যে সম্ভবে না|) কপালকুগ্ডলা খন আশৈশব পরিচিত-_-'পৃথিবীতে 

যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদ্”-_-অধিকারীর নিকট বিদায় লইলেন, তথন 

কপালকুণ্ডল৷ ও অধিকারী উভয়েই কাদিলেন। এ দৃশ্ত করুণ। 
( বঙ্কিমচন্ত্র এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে শকুস্তলার প্রতি কথের গ্রবোধ-বাকা 

উদ্ধৃত করিয়াছেন। ) কিন্তু শকুস্তলার করুণ বিদায়-দৃষ্টের তুলনা 

নাই; শকুস্তলা তরু-লতা-পশু-পক্ষীর জন্ত কীদিয়াছিলেন, তাহারাও 

যেন তাহার সঙ্গে সমবেদন। দেখাইয়াছিল। বাহাপ্রকৃতির সহিত এই 

একাত্মতা কপালকুগ্ুলা-চরিত্রে অধিকতর পরিমাণে থাকিবার কথা । 

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি-ছুহিতা কপালকুগুলার চরিত্রের এ দিকটা অতি 

ক্ষীণ রেখায় অস্কিত করিয়াছেন । 

শকুস্তলার আখ্যানের সহিত কপালকুগ্ডলার আধ্যানের অতি অল্প 

বিষয়েই মিল আছে; সুতরাং তুলনায় সমালোচনা চলে না । তবে ষেটুকু 

সাদৃশ্ত আছে, তাহা প্রদর্শনষোগ্য । : পতিকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শকুস্তলার 
আহত সতীত্বগর্ক তাহার তেজস্বিতার পরিচয় দেয় । পতির হৃদয়ে সন্দেহের 

ভাব দেখিয়া! কপালকুগ্লাও এইরূপ তেজন্থিত৷ দেখাইয়াছেন। শকুস্তলার 

প্রণয়-স্ার মধুর, তাহার পতি-গ্রীতি গভীর, পতিকর্তৃক পরিতাক্তা' 
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হইয়াও তিনি পতির জন্ত উৎকগ্ঠাবশতঃ পতির সংবাদ লইতে গোপনে 

সান্ুমতীকে (মিশ্রকেণীকে ) পাঠান) শেষ অঙ্কে মিলনদৃশ্তে তাহার 

পতিগতপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মাতৃভাবও অতি 

সুন্দর, অতি মধুর) মুগশিশুপালনে ইহার, অস্কুর, শিশুপুত্র সর্বদমনের 

লালন-পালনে ইহার পরিণতি । বলা বাহুলা, শকুস্তলাচরিত্রের এই 

সকল দিক্ কপালকুগুল!-চধিত্রে অবিদ্কমান। 

হোমারের নসিকেয়া। 

হোমারের গডিসিতে বণিত বিষয়টি অনেকের স্ুবিদিত নহে বলিয়! 

সংক্ষেপে বলিতেছি। 

বিখ্যাত গ্রীক বীর ওডুসিউস্ অর্থাৎ ইউলিসিস্ যানভঙ্গের পরে 
মাইনো-নায়ী জলদেবীর কৃপায় নিরাপদে সমুদ্রকুলে উপনীত হইলেন। 

তাহার জীবনরক্ষা হইল, কিন্তু তাহার সঙ্গিগণ সকলেই অতল সমুদ্রজলে 

সমাধিলাভ করিল। ( নবকুমারের সমুদ্রতটে একাকী পরিতাক্ত হওয়ার 

বৃত্তান্ত অবস্ত ইহ৷ হইতে বিভিন্ন ।) ইউলিসিস্ ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নগ্ন 

অবস্থায় উপকূলবন্তী বনমধ্যে নিদ্রিত হইলেন। 

এদিকে ইউলিসিসের রক্ষাকত্রী দেবী এখিনি পূর্বরাত্রে রাজকন্টা 
নসিকেয়াকে স্বপ্ন দিলেন ষে তাহার বিবাহকাল সমসন্ন, অতএব তিনি 

বিবাহোৎ্সবের পুর্রে মাতাপিতা-ভ্রাতার ও নিজের বস্ত্র পরিষ্কৃত করুন। 

তদন্ুসারে রাজকন্ঠা মাতাপিতার অনুমতি লইয়া সখীগণ-সঙ্গে 

শকটারোহণে রাশীকুত বন্ত্র লইয়া সমুদ্রতীরে গেলেন। সমুদ্রের ক্ষারজল 

এই কার্যের বিশেষ উপযোগী । এই শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া 

অবগাহন-ন্নান ও মধ্যাহৃ-ভোজনাস্তে রাজকন্তা ও সথ্ীগণে মিলিয়া 

কন্দুকক্রীড়ায় রত হুইলেন। 
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এই ক্রীড়ারঙ্গের কোলাহলে ইউলিসিসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি 

বুঝিলেন শব নারীকনিঃস্যত। তিনি আশ্রয়প্রার্থনার এই সুযোগ 

ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন? না, অথচ সম্পূর্ণ উলঙ্গদেহে 

কিরূপে মহিলাকুলের সমীপে আসেন? শেষে একটি পত্রবহুল বুক্ষশাখা 

ভগ্ন করিয়া তাহার অন্তরালে নিজদেহ লুকায়িত রাখিয়া! তিনি তাহাদিগের 

সম্মুখীন হইলেন। (নবকুমার যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তখন তিনি 

কাপালিকের কৃপাভিক্ষা' করিয়াছিলেন, কপালকুগ্ডলার নহে। পরেও 

তাহাকে কপালকুগ্ডলার করুণ! প্রার্থনা করিতে হয় নাই, করুণাময়ী 

নিজস্বভাবগুণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন। হোমারের 

নায়িক! একাকিনী নহেন, সথীগণ-পরিবৃতা |) এই বিভীষিকা -দর্শনে 

সথীগণ দূরে পলায়ন করিল। কেবল রাজকন্তা স্থির রহিলেন। ইউলি- 
সিসের অসাধারণ বাগ্মিতার কথা সকলেই জানেন। তিনি উচ্ছৃসিত- 

কে রাজকন্তার রূপের প্রশংসা করিয়া (নবকুমার কপালকুগুলার রূপে 

মুগ্ধ হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন নাই ) তাহার দয়ার উদ্রেকের জন্ত 
নিজের দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করিয়1, আশ্রয় ও বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন 

এৰং রাজকন্তার ভাল বর হইবে এই আণীর্বাদ করিলেন । কুমারী 

প্রসন্ন! হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীর পথ দেখাইয়। 

দিবেন এরূপ আশ্বাস দিলেন। ূ 
তাহার পর রাজকন্া পলায়িতা সঙ্গিনীদিগকে আহ্বান করিলেন 

এবং অতিথির বন্ত্রপরিধান ও স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। 

তাহারা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। ইউলিসিস্ (নবকুমারের স্তায় ) 

স্থূপ নব্যধুবক ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে সানান্তে শরীরের ক্রেদাপগমে, 

নুবেশ-পরিধানে ও তাহার রক্ষাকর্রী দেবীর প্রসাদে তিনি যেন দিব্যদেহ 

ধারণ করিলেন। তদর্শনে নসিকেয়া সখীগণকে সরলভাবে বলিহোন, 
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“আহা আমার বরটি যেন এমনি সুপুরুষ হয়!” ইউলিসিস্ স্সানাহারে তৃপ্ত 

হইলে রাজকন্তা নগরে প্রত্যাবর্তনের উদযোগ করিলেন ও আগন্তককে 

বলিলেন, “কুমারীর সহিত অপরিচিত পুরুষ দেখিলে পাঁচজনে পাঁচকথা 

বলিবে, অতএব আপনি যতক্ষণ নগরের সীম! পর্য্স্ত না পৌছান ততক্ষণ 

আমার শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবেন ; পরে আমরা নগরে প্রবেশ 

করিলে একাকী রাজভবন-দ্বারে উপস্থিত্ত হইয় আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন ।” 

তদনস্তর রাজকন্তা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই পর্যযস্ত ষষ্ঠ সর্গে 

বণিত | 

ইউলিসিস্কে ( নবকুমারের ন্যায় ) আর নূতন কোন বিপদে পড়িতে 

হয় নাই (কেননা রাজা কাপালিকের স্টায় ক্রুরকর্্মাী, নহেন, বরং 

অধিকারীর ন্যায় দয়ালুপ্রকৃতি)। বরঞ্চ রাজা তাহাকে স্বদেশে প্রেরণের 

ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তিনি সমুদ্রতীরে রাজকন্তার 

নিকট কিরূপ আতিথেয়তা লাভ করিয়াছিলেন তদ্বুত্তাস্ত শ্রবণ করিয়! ও 

তাহার বীরত্ব 'গ্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাহাকে কন্যাদান 

করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইউলিসিস্ এ প্রস্তাবে কি উত্তর দিলেন, 

হোমার তদ্বিষয়ে নীরব । 

আর একবার অষ্টম সর্গে আমরা রাজকন্তার দর্শন পাই। তাহার 

কথা কয়টা বড় করুণ। তিনি অতিথিকে বলিলেন, “যখন দেশে ফিরি- 

বেন, এক একবার আমার কথা মনে করিবেন, কেন না আমিই আপনার 

জীবন রক্ষা করিয়াছি। ইউলিসিস্ তাহাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবীজ্ঞানে 

পূজা করিবেন এইরূপ উত্তর দিলেন। রাজকুমারীর হৃদ প্রণয়সঞ্চার 

হইয়াছিল কিন!, হোমারের বৃত্তান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা! যায় না। 

ইউলিসিস্ সাধবী পরী পেনিলোগীর প্রতি অবিচলিত অন্ুরাগ-বশতঃই 

হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, উপকারিণী কুমারীকে 
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( নবকুমারের ন্যায়) বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া গেলেন না । ( তবে রাজ- 

কন্তাও কপালকুগ্ডলার মত দৃরস্ত কাপালিকের হস্তে নিগৃহীত হইবেন 

এরূপ আশঙ্কা ছিল না ।) | 

এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝা গেল, রাজকুমারী প্রায় বাঙ্কমচন্দ্রের নায়িকার 

মতই সরলা ও দয়াবতী, তবে লোকাচার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞত। আছে; 
পাছে লোকে কিছু বলে” তৎসন্বন্ধে শকুস্তলার ন্যায় তাঁহার বেশ ভয়ও 

আছে। ইহ৷ নগরবাসিনী রাজকন্তার পক্ষে স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, তিনি 

যে “আমার যেন এমনই বর হয়” এই কথা অকপটে সখীগণকে বলিলেন, 

ইহা! তাহার অসামান্ত সরলতার পরিচয় । আবার তিনি অতিথির 

প্রাণরক্ষ। করিয়াছিলেন এই কথা অতিথিকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, ইহা! 

মহমিকা বা প্রগল্ভতা৷ নহে, ইহাও তাহার অসামান্য সরলতার পরিচয় । 

কপালকুগুলার ন্যায় নসিকেয়ার চরিত্রও নারীচরিত্র হিসাবে অসম্পূর্ণ, 

কেন না এই চরিত্রে কেবল কুমারীজীবনের চিত্র আছে; স্তরাং 

পতি-প্রীতি, পতিভক্তি ও অপত্যন্সেহ__নারী-প্রকৃতির এই সকল অংশ 

প্রদশিত হয় নাই । তবে যে কারণে কপালকুগ্ুলার বিবাহিত জীবনেও 

এ সকল বু্তর অভাব, নসিকেয়ার প্রকৃতিতে সে কারণ বিস্যমান নাই । 

যাহ] হউক, রমণীয় হইলেও কপালকুগ্ুলার সহিত পরিচয়ের পর এ চরিত্র 

আমাদের চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রীক কবির সমালোচকগণ নায়িকার 

সরলতা, সৌকুমাধ্য ও কোমল প্রক্কৃতির সহিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সুচারু 

সামঞজস্তের (10900011003 00110011720 01 81209) (91)057- 

055 2110. 09110205 ভা) 59153 8110 0৭০৮) শতমুখে প্রশংস! 

করেন। এই শ্রেণীর নায়িকার চরিত্রবর্ণনে, ইউরোপের আদিকবি 

হোমারের নিকট ইংরেজ কবি শেকৃস্পীয়ার ও বায়রন কতদূর খণী তাহা 
পরবর্থী পরিচ্ছেদ দুইটি হইতে বুঝা যাইবে। 



শেক্স্পীয়ারের মিরা! । ২৯ 

শেক্স্পীয়ারের মির্যাণ্ডা । 

বিশাল বারিধিবক্ষে একটি রমা দ্বীপ-_তথায় অলোকসামান্যা সুন্দরী 

পঞ্চদশী মির্যাণ্ড। বাস করেন, সঙ্গীর মধ্যে শ্েহময় পিতা ও নররাক্ষস 

কাালিব্যান। মির্যাণ্ডা শৈশবে পিতৃশত্র-কর্তৃক পিতার সহিত দেশ হইতে 

নির্বাসিতা ও নৌকাযোগে এই দ্বীপে উপনীতা । কপালকুগুলা যানভঙ্গ- 

প্রযুক্ত দস্থাকর্তৃক শৈশবে এই প্রদেশে পরিত্যাক্ত ৷ মির্যাগ্ডার স্তায়, ষোড়শী 

রূপসী কপালকুগ্ডলা'ও সমুদ্রকূলবাপিনী, তাহারও কেবল ছুইজন সঙ্গী-_ 

স্নেউময় অধিকারী ঠাকুর ও নররাক্ষদ কাপালিক। মিরাগ্ডার পিতা 

জ্ঞান ও দয়ায় অধিকারীর সহিত তুলনীয়; পক্ষান্তরে তাহার কুহকবিগ্া 

অঘটনঘটনপটয়সী, এ বিষয়ে তিনি তন্ত্সিদ্ধ কাপাঁলিকের সহিত তুলনীয় ; 

তাহার ছুই একটি অনুষ্ঠানও প্রথমনৃষ্টিতে কাপালিকের নায় নিুর বলিয়া 
মনে হয়। এ ভাবে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে, প্রম্পেরো-চরিত্র 

দ্বিধাবিভক্ত হই অধিকারী ও কাপালিকের মস্তি ধারণ করিয়াছে । 

মির্যাগ্ডার চরিত্রে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর প্রভাব আছে (যদিও কালি- 

দাসের শকুস্তলার স্ঠায় তাহ! স্পষ্টীকৃত নহে), পরস্ত পিতৃদত্ত শিক্ষায় ও 

তাভার চরিত্র নিরমিত হইয়াছে । কপালকুগ্ডলার বেলায়ও 'প্ররৃতির 

প্রভাব আছে ( এক্ষেত্রেও তাহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই ), আবার অধিকারী ও 

কাপালিক-প্রদত্ত শিক্ষায়ও তাহার চরিত্র নিয়মিত হইয়াছে । উভয়েরই 

সমাজ-সন্বন্ধে প্রতাক্ষ জ্ঞান নাই, অথচ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাও নাই-- 

তবে অভিজ্ঞতা গৌণভাবে লব্ধ হইয়াছে। সুতরাং তীহা- 

দিগের হৃদয়ের কোমলতা কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্ঘর্ষে নষ্ট তয় 

নাই। উভয়েই সৌনদর্যাপ্রতিমা, উভয়েই করুণাময়ী, উভয়েই সরলা, 

উভয়েই নারীন্ুলভ মাধূর্যামণ্ডিতা, উভয়েই পবিভ্রচরিত্রা, উভয়েই 



৩৪ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

কৃত্রিমলজ্জাশুন্ত। কিন্তু লজ্জার সারভাগ ষে পবিত্রতা * তাহ! উভয়েই 
আছে। 

শেক্স্পীয়ারের নাটকে পিতা ও কন্ঠার কথোপকথনে দেখা যায় যে, 

পিতার পূর্বজীবনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মির্যাণডার কোমল হৃদয় 

ব্যথিত হইতেছে, করুণা ও সমবেদনার পারাবার উথলিয়া উঠিতেছে। 

বিপন্ন অর্ণবপোতের আরোহীদিগের জন্টও তাহার উৎকঠ্ প্রবল। যদিও 

ফাডিষ্া্ড প্রদ্পেরোর গুণেই সামুদ্রিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, 

তথাপি আমর! যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই তখন তিনি মির্যাপ্ডার 

হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়াছেন ইহাই দেখি। নূতন মানুষ দেখিয়া 
মির্যাণ্ড। বিশ্ময় ও প্রশংসাপুর্ণ চক্ষে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন ও নিজের 

হৃদয়ভাব অকপটে পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, ইহা! সম্পূর্ণ স্বভাবান্ব- 
গত। কপালকুগ্ুলা নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া করুণায় কাতর হইলেন, 

ইহাই দেখা যায়। পক্ষান্তরে মির্যাণ্ডার হৃদয়ে যুগপৎ করুণা ও প্রেমের 

সঞ্চার হইল 1 (“একই হ্বত্রে প্রেম করুণ! গাথা” )। রূপকথার রাক্ষস- 

পালিত কন্টাদিগকেও বিপন্ন যুবকের প্রতি এইরূপ দয়াবতী ও প্রণয়- 

শালিনী দেখা যায়। গ্রীকৃ পুরাণে মিডিয়া, এরিয়্যাড্নি প্রভৃতি কুমারী- 

দিগেরড এই প্রকৃতি। কিন্তু কপালকুগ্ডলার হৃদয়ে কেবল করুণা,_ 

প্রেমের স্থান নাই, সুতরাং তাহার পরোপকার-প্রবুত্তি নিঃস্বার্থ । এইথানেই 

কপালকুগুলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা 

উভয্নেই বিপন্ন যুবকের বিপন্নিবারণে চেষ্টিত হইয়। পিতার বা পালক- 

পিতার ক্রোধোদ্রেক করিয়াছেন এবং তাহ! অগ্রাহা করিয়া পরহিতে প্রাণ 
পো শাস্পোপপপীিপাপীপিস সপ 

* বঙ্ষিমচন্দ্র--“শকুত্তলা ও মিরান্দা' প্রবন্ধ । 

1 1 019 ১০9১, 11805 5 0687৩ 1০ 10৮৩, 97088990999, 

পাপ লাস গা ৮৩৯ পিস শা 

“১10 07105 09৩ 10170 10 10৮. 1025 0010. 

স্পা সা পিপাা পপি আকাশে সপন পাপা এপিসপাশপাপ তক সি 



শেক্স্পীয়ারের মির্যাণ্ডা । ৩১ 

ঢালিয়া দিয়াছেন, তবে প্রস্পেরোর ক্রোধ কৃত্রিম, কাপালিকের ক্রোধ 

প্রকুত। করুণা ও প্রেমের অতিশয্যে মির্যাণ্ডা প্রণয়ভাজনের শাস্তি 

নিজে মাথা পাতিয়া। লইতে প্রস্তত, প্রণয়ের প্রতিদান পাইয়া কৃতার্থা, 

প্রণয়জ্ঞাপনে সঙ্কোচ-সাধ্বসহীনা, হৃদয়বিনিময়ে গদ্গদকঠ্ঠা, এমন কি 

পিতার নিকট প্প্রণয়াস্পদের পক্ষসমর্থন করিতে দ্বিধাশৃন্তা। এই 

অসঙ্কোচ প্রগলভতা নহে, ইহা 'অসামান্ সরলতা । উভয়েই পিতার বা 

পালক-পিতার অবাধ্য হইয়া বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র, 

তবে মির্যাণ্ডা শুধু বিপন্লের প্রতি দয়াবশতঃ এইরূপ করেন 

নাই। তাহার নবোন্মেষিত প্রণয়ই তাহাকে এ পথে পরিচালিত 

করিয়াছিল । 

এক্ষেত্রে বদদিও মির্যাগ্ডার কার্যে সমাজের নিয়মানুবর্তিতার একান্ত 

অভাব পরিদুষ্ট হয়, কিন্তু অপর বহু স্থলে দেখা যায়, লোকাচার সমাজবিধি 

নরচরিত্র সম্বন্ধে মির্যাণডার জ্ঞান কপালকুগুলা অপেক্ষা অধিক। তাহার 

পিতার সহিত কথোপকথন হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শঠতা, প্রবঞ্চনা, 

বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানহীন। নহেন। তিনি ক্রীড়াকালে 

কপটতার জন্ত ফাড়িন্তাগডকে অনুযোগ করিতেছেন, পরস্ত যে ক্রীড়ায় 

মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই চতুরশক্রীড়ায় অভিজ্ঞা । পিতৃদত্ত শিক্ষার 

গুণে তিনি ইতালীয় সভাতার অনেক সংস্কারের অধিকারিণী হুইয়াছেন। 

কপালকুগুলা বিবাহ কাহাকে বলে বুঝিতেন না, মির্যাণ্ডা স্বামি-্ত্রী-সম্বন্ধ 

বুঝেন, আত্মদানকালে তাহার উচোরিত বাক্য হইতে ইহ! প্রতীয়মান । 

ইহা ছাড়া আরও ছুই একটি বাকা হইতে বুঝ! যায় যে তাহার এসব সম্বন্ধে 

জ্ঞান কপালকুগ্ুলা অপেক্ষা স্প্তর ৷ এভাবে দেখিলে “গ্রকুতিদ্ুহিত1, 

নামে মির্যাণ্া অপেক্ষা কপালকুগুলার দাবী বেশী। মাতৃভাব বিবাহাস্ত 
নাটকে বিকমিত হুইবার কথা নহে, সুতরাং শেক্স্পীয়ারের এই নাটকে 



৩২ কপালকুগুলা-তত্ব। 

ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই। এ হিসাবে নসিকেয়ার স্ায় এ চরিব্রও 

অসম্পূর্ণ । তবে যথাসময়ে নসিকেয়া ও মির্যাগ্ডার প্রকৃতিতে পতিগ্রীতি ও 

অপত্যন্সেহের বিকাশ হইবে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়। কপালকুণ্ডলার 

প্রকৃতিতে কিন্তু এ সকল উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব । 

বায়রনের হেইডী | 

হেইডীর বৃত্বাস্ত বায়রনের ভন জুয়ান কাবো দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ 
সর্গে বণিত। এই কাব্য একটি অস্ভুত প্রণালীতে লিখিত,-_-গভ্ভীর 

করুণ বা মধুর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ মিশ্রিত, মধ্যে মধ্যে বন্থু 

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিবৃত । তথাপি হেইডীর আখ্যানটি কবিত্বপূর্ণ, 

মধুর, মর্মভেদী করুণরসে অভিষিক্ত । কবি হোমার-বণিত ইউলিসিস্- 
নসিকেয়ার ব্যাপার, ভার্জিল-বণিত ইঈনিয়ান্ডাইডোর বাপার ও 

শেক্স্পীয়ার-বণিত ফাডিন্টাও-মির্যাগ্ডার ব্যাপার, এই তিনটি ব্যাপারের 

কথা স্মরণ রাখিয়া কাবোর এই অংশ লিখিয়াছেন ইহা বেশ বুঝা যায়। 

হেইডীর কাহিনী কপালকুগ্ডলার কাহিনী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন, 

তথাপি উভয় ব্যাপারে কিছু সাদৃত্ত আছে তাহা প্রসঙ্গ ক্রমে দেখাইব। 

হোমারের প্রাচীন কাব্যের স্তায় এই আধুনিক কাব্যও সকলের 

সুপরিচিত নহে । তজ্জন্ প্রয়োজনীয় অংশের স্থল মর্ম দিতেছি । 

কাব্যের নায়ক ডন জুয়ান, নবকুমার ও ফাড়িন্ঠাণ্ডের স্তায় নবা যুবক, 
সুপুরুষ, উচ্চবংশজ, সভ্যভবা, সাহসী, ভাব প্রবণ । কিন্তু তাহার চরিত্র 

কলম্বশূন্ত নহে; সে কুৎসিত কথা আর খুলিয়৷ বলিব না। ডন জুয়ান 
পোতভঙ্গ হওয়াতে কোন প্রকারে গ্রাণরক্ষা করিয়া ইউলিসিসের ন্যায় 

সমুদ্রকূলে একটি দ্বীপে কুল পাইলেন। সঙ্গিগণ সকলেই সমুদ্রতলে 
সমাধিলাভ করিল । তিনিও ইউলিসিসের ন্যায় নগ্রদেহ ! ( এই পর্য্য্ত 



বায়রনের হেইভী। ৩৩ 

নবকুমার ও ফাডিন্তাণ্ডের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও অনেকট। 

মিল আছে ।) ডন জুয়ান মৃচ্ছিত অবস্থায় সৈকত-তূমিতে শয়ান, এমন সময়ে 

এঁ দ্বীপের অধিবাসিনী জলদন্থ্যহৃহিতা হেইডী তথায় উপনীতা । (হেইডী 

জলদম্যুদুহিতা। পক্ষান্তরে কপালকুগুল! 'বাল্যকালে হুরস্ত শ্রীষ্টিযান 

তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানতঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে 

সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন”।) তখন সন্ধ্যাকাল। (“কপালকুগ্ুলা”রও 
নায়কনায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাকালে, হোমার ও শেকৃস্- 

শীয়ারে সন্ধ্যাক'লে নহে ।) হেইভী কপালকুগ্ুলা-শকুক্তলা, মির্যাণ্ড- 

নসিকেয়ার স্তায় অনিন্যন্ন্দরা, সরলা, কোমলহদয়া। কিন্তু তিনি 

কপালকুগ্ুল! বা মির্যাগডার ন্যায় একাকিনী নহেন, সঙ্গে সখী বা 

পরিচারিক! ) পরিচারিকাও যুবতী, তবে নায়িকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
বয়োধিকা। নায়িকা! বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার ন্যায় নিরাতরণা নহেন, 

বেশের পারিপাট্য ও ভূষণের প্রাচুর্য যথেষ্ট ; তাহার পিতার বহু দাসদাসী, 
গৃহ বিলাসোপকরণে পুর্ণ । 

মুচ্ছিত যুবক জাগরিত হইয়৷ এই করুণাময়ী শুর্রষাপরায়ণ৷ সপ্তদশী 
সুন্দরীর মুখখানি (% 19৮০1 16101013 0০6 01 30৮91009217: ) 

দেখিলেন। যুবতী গুঁবধ-পথ্য সেক-তাপ দ্বারা ঘুবকের সেবায় ব্যাপৃতা, 

সখী সাহায্যকারিণী। পিতার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্ট নায়িকা! 

বিপন্ন যুবককে একটি গুহার মধ্যে লুক্কা়িত রাখিলেন। (গুহা ডাইডো- 
ঈনিয়াসের বুত্তান্তের অনুকরণে কল্পিত।) শেকৃস্পীয়ারের নাটকের 

ন্তার় এক্ষেত্রেও দয়ার সমকালেই বুবতীহ্ৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল) 

বুবকও উপকারিণীর অনুরাগী হইলেন। সরল! মুগ্ধা সমাজের কৃত্রিম 

প্রথায়্ অনভ্যন্তা, তিনি সরল মনে অনুরাগলক্ষণ প্রকাশ করিলেন । 

প্রেমিকা প্রত্যহ প্রত্যুষে সখীসঙ্গে যুবকের সহিত মিলিত হইতেন, 
৩ 



৩৪ কপালকুণ্ডলা-তত্ব। 

মাতার স্তায় যত্বে যুবকের শুশ্রুষা করিতেন, যুবক নিদ্রিত হইলে অনিমেষ- 

লোচনে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। প্রথম প্রথম প্রেমালাপের 

বিক্ন হইত, কেন না তাহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতেন না, কিন্তু যুবক 

যুবতীর মধুর কণ্ঠস্বরে মোহিত হইতেন, আর ইঙ্গিত ও চোখের ভাষ দ্বারা 
ভাব-প্রকাশ হইত। ক্রমে হুন্বরী শিক্ষমিত্রীর নিকট যুবকের ভাষাশিক্ষা 

হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের অন্তোন্তানুরাগও গাঢ়তর হইল। 

একমাস এইরূপে কাটিল। দস্থ্যপতি এইবার লুঠন-উদ্দেন্তে 
সমুদ্রযান্রা করিলেন। নায়িকার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি অন্ত অভিভাবক 

কেহ ছিলেন না, সুতরাং এখন প্রেমিকযুগল নিরস্কূশ। তাহারা এক্ষণে 

মনের স্থথে সৈকতভূমিতে চন্ত্রমাশালিনী মধুযামিনীতে বাহুবদ্ধ হইয়া 
ভ্রমণ করিতেন। গোধুলিলগ্নে ( কপাঁলকুগলার বিবাহ ন্মর্ভব্য ) জনহীন 

সমুদ্রকূলে অনস্ত আকাশতলে তাহাদিগের এমন্ত্রপূতি ব্যতীত বিবাহ” 

হইল; ইহাতে বিবাহমন্ত্র নাই, চিরপ্রেম-প্রতিশ্রতি নাই) ইহা! বেন 

ইডেনের নন্দন-কাননে আদম ও হবার মিলন, যেন প্রকৃতির নিয়মে 

কপোত-কপোতীর, চক্রবাক-চক্রবাকীর গ্রীতিসস্তাষণ। সন্ধ্যাতারা এই 

মিলনের মঙ্গলদীপ, সমুদ্র সাক্ষী, নির্জনতা৷ পুরোহিত, গুহা বাসরশব্য! | 
কিছুদিন পরে প্রেমিক-যুগলের সুখের মাত্র পূর্ণ করিবার জন্ঠই 

যেন (অলীক ) সংবাদ আসিল, জলদন্থ্য আর ইহলোকে নাই। তাহার 

পর একদিন নৃত্যগীত উৎসবের শবে দস্যভবন মুখরিত, দীন্পতাং ভূজ্যতাং 
অবিরত চলিতেছে, এমন সময়ে জলান্ার পুননরাগমন। তিনি সমস্ত 

দেখিয়া! শুনিয়। তুদ্ধ হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়। লুক্কাফিত 

রহিলেন। এদ্রিকে উৎসবাস্তে দিনশেষে প্রেমিকযুগ্গলের হৃদয় প্রেমে 

পরিপূর্ণ এমন সময়ে উভয়েরই হৃদয় কি-জানি-কেন কম্পিত হুইল; 
কি একট! অনির্দেশ্ত আশঙ্কায় ক্ষণিক বিষাদের সঞ্চার হইল; আবার 
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সেই প্রদ্দোষ-কাল! (এইখানে * প্রদোষকালের একটি সুন্দর বর্ণনা 

আছে । “কপালকুগুলা'য্ও প্রদ্দোষকালের বার বার উল্লেখ আছে । ) 

যাহা হউক, এই ক্ষণস্থায়ী বিষাদ দূর হইলে তাহারা প্রেমালাপের 
পর নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাবশে হেইডী বিপদের পূর্বস্চনা-ম্বরূপ স্বপ্ন 
দেখিলেন। ( কপালকুগুলার যাত্রাকালে ছুনিমিত্বদর্শন ও পরে স্বপ্রদর্শন 

স্র্তব্য )। + স্বপ্নে তিনি চীৎকার করিয়া জাগরিতা হইলেন ; জাগরিতা 

হইয়! দেখিলেন, (কাপালিকেরই ন্যায়) নৃশংস ও ভীষণদর্শন জলদন্থা 

তাহাদ্িগের শয়নগৃহে এবেশ করিয়াছে; চীৎকারশব্ষে ডন জুয়ানেরও 

নিদ্রাভগ হইয়াছিল, তিনি বিপদ্ দেখিয়া! আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। 

( নবকুমারও সাহসী ও বলবান্ ছিলেন ; কিন্তু কাপাপিকের বলের তুলনায় 

তিনি শিশুর ন্যান্ দুর্বল ছিলেন । ) হেইভী প্রথমে পিতার নিকট অকপটে 

সকল কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় 

হইল না। তিনি পিতাকে প্রণয়িবধোগ্ভত দেখিয়া পিতার পথ রোধ 

করিয়! দাড়াইলেন। কোমল বালার এখন ভয়ঙ্করী মূর্তি! ওদিকে 

দস্থাপতির আজ্ঞায় সশস্ত্র অন্ুচরগণ ডন জুয়ানকে আক্রমণ করিল, সা্ঠঙী 

যুবকের অন্ত্রাঘাতে কেহ কেহ হত হইল) যুবক নিজে ক্ষতবিক্ষতা, 

দন্যুহস্তে বন্দী হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইলেন । দন্থ্যপতি ,কন্যাকে 

সবলে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, গ্রবল উত্তেজনায় কন্তার শিরা ছিন্ন হইল, 

তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। 

ভগ্রহৃদয়া হেইডীর শেষ অবস্থা দারুণ শোকাবহ । তিনি অর্ধচেতন 

অদ্ধঅচেতনভাবে, দ্বাদশ দিন শয্যাগতা, নিরাহার!, নিরালম্বা, বাক্শৃন্তা, 

ক্ষ তৃতীয় সর্গ ১*২--১*৮ ষ্ট্যান্জা। 

+ কপালকুগুলা ১ম থণ্ড শেষ পরিচ্ছেদ ও ৪র্থ থণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ। ডন জুয়ান 

চতুর্থ সর্গ ৩১-_৩৫ ্্যান্জা 



৩৬ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

উন্মাদিনী, লুপ্বস্থতি। শেষদিন বীণাধ্বনি ও প্রেমগীতি শুনিয়৷ তাহার 

মুহূর্তের জন্ঠ জ্ঞানসধার হইল, পূর্বস্থৃতি ফিরিয়া আসিল, চক্ষুঃ দিয় ঝর 

ঝর করিয়। অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রবল উত্তেজনায় অভাগিনী শধ্যা- 

ত্যাগ করিয়া উন্মত্তার স্যার গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের দিকে ধাবিত হইল। 

তাহার'পর অবসাদ-_ধীরে ধীরে প্রাণবাসু বহির্গত হইল। 

" নায়িকার দুর্দম প্রেম ও সেই প্রেমের শোচনীয় পরিণাম “কপাল- 
কুগুলা”র আথ্যানে নাই। হেইডীর 'মন্ত্রপুতি-ব্যতীত বিবাহে”র পরিবর্তে 

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়! তাহার নায়িকার শাস্ত্রোক্ত বিবাহ- 

স্কারের আয়োজন করিয়াছেন। কপালকুগ্ুলার প্রকৃতিতে প্রেমেবর 

বিকাশ হয় নাই, পক্ষান্তরে বায়রনের নায়িকার প্রকৃতিতে গভীর ধর্ম 

ভাবের লেশমাত্রও নাই; বর্তমান কাবোর নায়িকার সহিত এই প্রতেদ 

নুম্পষ্ট। তথাপি উভয় আখ্যানেরই পরিণাম দারুণ শোকাবহ, এ বিষয়ে 

মিল আছে। কাপালিকের নিষ্টুরতা ও জলদস্থ্যর নিষ্ঠ্রতায় কিছু মিল 
আছে। পক্ষান্তরে উভয় নায়িকার "ও উভয় নায়কের আচরণে 

বিস্তর প্রভেদ। হেইভীর প্রকৃতির সহিত কপালকুগুলার প্রকৃতির 

বিস্তর গ্রভেদ আছে, কিন্তু উভয়েই সরলা ও করুণাময়ী। উভয়ব্রই 

নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনের সময়ে নায়ক বিপন্ন, নায়িকা বিপন্নের 

প্রতি করুণাবতী। হেইভীর চরিত্র মাতাপিতার চরিত্রের প্রভাবে 

প্রভাবিত, কপালকুগ্ডলার চরিত্র কাপালিক ও অধিকারীর সংসর্গ 

এবং তীহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। হেইডী প্রেমের 

প্রভাবে নিষ্ঠুর পিতার হস্ত হইতে নায়ককে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র, 
কপালকুগ্ডলা করুণার প্রভাবে নিষ্ঠুর পালক-পিতার হস্ত হইতে নায়ককে 
উদ্ধার করিতে ব্যগ্র। 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 
কপালকুগ্ডলা ও শ্যামা নামের বিচার । 

বঙ্কিমচন্ত্র তিলোত্তমা, মুণালিনী, মনোরম৷, রাধারাণী, ইন্দিরা, 

চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি কবিত্বময় মাধুরয্যপুণ নাম অনবগত ছিলেন না, অথচ 

নায়িকার “কপালকুণ্ডলা” এই বিকট নাম নির্বাচন করিলেন কেন? 

আবার তিনি অমলা, বিমল, নিম্মলকুমারী, বসন্তকুমারী, কমলমণি, 

স্থন্দরী, ঠাপা, ফুলমণি, প্রভৃতি নায়িকা -সঙ্গিনীগণের সুশ্রাব্য নাম থাকিতে 

কপালকুগুলার গাহ্স্থ্যজীবনের সঙ্গিনীর "স্তামা” নামকরণ করিলেন কেন? 

একটু প্রণিধান করিলেই উভয় বাপারের কারণ বুঝা যায়। 

শক্তির উপাসক কাপালিক যে কন্ঠাকে শৈশবাবধি পালন করিয়া- 

ছিলেন এবং শক্তিসাধনার উপায়শ্বরূপ ব্যবহার করিবার মানস করিয়া- 

ছিলেন, সে কন্ঠার নাম যে কালী করালীরই নামান্তর হইবে ইহা! আর 

বিচিত্র কি? এই নাম কাপালিকেরই প্রদত্ত এবং ইহা আমরা ক্রুরকর্ম্া 
কাপালিকের কর্কশ কণ্ঠেই উচ্চারিত হইতে প্রথম শুনি [১ম খণ্ড ষ্ঠ 

পরিচ্ছেদ ]/ অধিকারী তাহাকে একবার আদর করিয়া “মা কপালিনী, 

বলিয়াছেন [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ]। অধিকারী তাহাকে “দেখিয়। 

পর্য্যস্ত ম! বলিয়! থাকেন, তাহাকে মাতার অধিক ন্নেহ করেন” [১ম খণ্ড 

৮ম পরিচ্ছেদ ], তাই জগদক্থার নামে তাহাকে 'কপালিনী” বলিয়াছেন। 

শাস্ত্রে আছে, স্ত্রি়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎম্থ” অর্থাৎ জগতের সকল 

নারীই জগদস্বার অংশভৃতা। (চণ্ডী, ১১শ অধ্যার |): 
বিবাহের পরে “কপালকুগুলা নামটি বিকট বলিয়া, গুহস্থেরা তাহার 

নাম মুনসয়ী রাখিয়াছিলেন' [ ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]। এই নামটিরও 



৩৮ কপালকুগুলা-তব। 

সার্থকতা আছে। গৃহবামকালে তাহার চরিত্রে কতকটা পাধিব ভাব 

আসিয়াছিল, “তিনি কতকদুর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেনঃ 

[ ৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ], “যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে', “বর্ণ সেইরূপ চন্্রার্ধ- 

কৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে 

কোথা কাল মেঘ দেখ! দিয়াছে ।” [ ৪র্থ খড ১ম পরিচ্ছেদ । ) তাই তিনি 

তখন মৃন্ময়ী। আবার বন্ুদিন পরে যখন নবকুমার প্রেতভূমে দারুণ 

যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায়। তখন তাহাকে 'মুন্মপী* বলিতে বলিতে একবার 

“কপালকুগুলে” বলিতে শুনি। তখন কপালকুগুলার পুর্বপ্রকৃতি সম্পূর্ণ- 

ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । স্থান-কাল-পাত্রের সহিত এই সন্বোধনের 

কি সুন্দর সঙ্গতি! 

কপালকুগুল! নামের যেমন উপযোগিতা দেখা গেল, তীহার গারহস্থ্য- 

জীবনের সঙ্গিনী স্নেহময়ী ননন্দাকে তাহার প্রিয় দেবতার নাম দিয়াও 

বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি সুন্দর কৌশলের, কলাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন । 
ঘভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতা”র কর্ণে এই নাম যে বসন্ত, কমল, টাপা, 

ফুলমণি, সুন্দরী প্রভৃতি নাম অপেক্ষা শতগুণে মধুর ! 

“কপালকুগ্ডলা” ও “মালতীমাধব? | 

যদিও “কপালকুগুল1” নামটি শক্তির নামাস্তররূপে হিন্দুর অপরিচিত 

নহে, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির “মালতীমাধব, হইতে ইহা! গ্রহণ 

করিয়াছিলেন এই অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। উক্ত নাটকে 

ভীষণোজ্ছলা, কপালকুগুল! কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা (প্রথম অঙ্কে 
উল্লিখিত, পঞ্চম অঙ্কে অঙ্কিত )। তিনি গুরুর তান্ত্রিক পূজায় বলিদানের 

জন্ত কুমারী মালতীকে অপহরণ করিয়াছিলেন ( পঞ্চম অঙ্ক ) এবং পরে, 

মালতীর প্রণয়ী মাধব দুষ্ট কাপালিককে বধ করিয়া মালতীকে উদ্ধার 



“কপালকুগুলাঃ ও মালতীমাধব/। ৩৯ 

করিলে, গুরুবধের জন্ত প্রতিহিংসা-পরার়ণা হইয়া পুনর্ববার মালতীকে 

অপহরণ করিয়াছিলেন (অষ্টম অঙ্ক)। শেষবার কামনকী-শিষ্যা 

সৌদামিনী মালতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

বঞ্চিমচন্ত্রেরে আখায়িকার সহিত ভবভূতির নাটকের আখ্যানবস্তর 

বিস্তর প্রভেদ। তথাপি এই বৈসাদৃশ্তের মধ্যেও কিঞিৎ সাদৃশ্য 

লক্ষিত হয়। . ভবভূতির নাটকে বলিদানার্থ অপহৃতা যুবর্তী মালতী, 
কপালকুগুলা এই ক্রুরকর্ম্মে কাপালিকের সহযোগিনী, মাধব নিজের 

প্রাণ বিপন্ন করিয়া প্রবল বিক্রমে মালতীকে তাহার্দিগের কবল হইতে 

উদ্ধার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্ত্রেরে আখ্যায়িকায় শক্তিসাধনায় 

বাবহরণীরা যুবতীর নাম মালতী নহে--কপালকুণডলা ; নায়ক নাপ্িকাকে 

উদ্ধার করেন নাই, বরং নায়িকাই বলিদানার্থ ধূত নায়ককে কৌশলে 

উদ্ধার করিয়্াছেন। নাটকে হুষ্ট কাপাবিক নায়ক-কর্তৃক নিহত, 

আখায়িকায় বলবান্ কাপালিকের নিকট নায়ক শিশুর ন্যায় বলহীন। 

আবার আথায়িকার শেষ খণ্ডেও যখন কাপালিক কপালকুগুলাকে 

বলিদানের জন্ত করায়ত্ব করিতে কৃতসংকল্প, তখনও নায়ক তাঁহাকে 

উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং কাপালিকের সহায়ত! করিতে 

প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মালতী ও মাধবের প্রণয়ব্যাপারের সহিত বঙ্কিম- 

চন্দ্রের গ্রস্থোক্ত ব্যাপারের মিল নাই, কিন্তু ইহা 'প্রণিধানযোগা যে, নাটকে 

ধর্মবরতা কাঁমন্দকী ঘটকী, * আখ্যায়িকায় ধর্মমত অধিকারী ঘটক। 

যাহা হউক, উভয় বৃত্তান্তের এবং উভয় চরিত্রের উল্লিথিত-রূপ বৈষম্য- 

সত্বেও কপালকু গুলা নাম্টি 'মালতীমাধব' হইতে গৃহীত এ অন্থমান অসঙ্গত 

নহে; উভয়ত্রই কপালকুণ্ডল! কাপালিক-শি্তা। তবে আখ্যায়িকায 

পাশ শস্পীশ শত ». পপ শিশিশিস্ত " পাপী সস পাপী শপ 

কামন্দকী “মালবিকাগ্রিষিত্রের কৌশিকীর অন্ুকরণ। 



৪০ কপালকুগ্লা-তত্ব। 

নায়িকার নাম মালতী * এবং তাহার ননন্দার নাম মদয়স্তিকা 1 হইলে 

মূলানুষায়ী হইত, কিন্তু তদপেক্ষা কপালকুগ্ুল! ও শ্তাম! নাম বস্কিমচন্দ্রের 

উদ্দেস্তের অধিকতর উপযোগী বলিয়াই এইরূপ নামকরণ, মে কথা 

পূর্বের বুঝাইয়াছি। 
মালতীমাধঝেের কথা বদি তুলিলাম, তবে আরও একটু আধটু 

সাদৃশ্ঠের কথা বলি। 'মালতীমাধবে” “করালা” নামে চামুণ্ডা কাপালিক- 

পৃজিতা (১ম অঙ্কে উল্লিখিত, ৫ম অন্কে বিবৃত )) “কপাঁলকুগুলা"য়ও 

'মানবাকারপরিমিতা, করালকালী মুক্তির উল্লেখ আছে [১ম খণ্ড ৮ম 

পরিচ্ছেদ ]। ..কিন্তু ইনি বনমধ্ো সংস্থাপিতা, অধিকারী ইহার পুজক ; 

তবভৃতির “করালা” শ্মশানে প্রতিষ্ঠিতা, কাপালিক তীহার সাধক, তিনি 
নরবলি গ্রহণ করের্ন। উত্তগ্ন গ্রন্থেই শ্মশান আছে; কিন্তু নাটকে 

নায়ক শ্মশানে মহামাংস-বিক্রয়ার্থ অর্থাৎ আত্মবলিদানার্থ স্বেচ্ছায় আগত, 

আখ্যায়িকায় নায়ক বধার্থ বলপুর্ববক তথায় আনীত। “কপালকুগুলা*র 

প্রথম থণ্ডে কাপালিকের সাধনভূমি শ্মশান (৪র্থ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ )) 
আবার শেষ থণ্ডে (৯ম পরিচ্ছেদ ) “প্রেতভৃমে” বা শ্মশানে কাপালিকের 

তান্ত্রিক পূজার আয়োজন । উভয়ত্রই ঘটনা রাত্রিকালে। 'মালতী- 

মাধবের শ্মশান-বর্ণনা-পাঠে বীভৎসরসের প্রভাবে শরীর কণ্টকিত হইয়া 

* অবশ্য উভয়ের অবস্থাগত ৰা চরিত্রপত সাদৃশ্য নাই বলিলেও চলে। মালতীকে 

একস্থলে 'বরাকী তপন্থিনী' বল হইয়াছে ( পঞ্চম অঙ্ক); কিন্তু সেখানে 'তগস্থিনীঃ 

“বরাকী'র সহিত সমার্থ, বস্িমচন্দ্রের কপালকুগুলা যে অর্থে তপন্বিনী, মালতী 

সে অর্থে তপস্থিনী নহেম। [“তুইকি€তলো একা তপন্থিনী থাকিবি? তদ্প খণ্ড 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]। 
1 মালতী রাজার জভিপ্রারাহ্থরূপ নন্দনের পত্বী হইলে মদয়ভ্তিকা তাহার 

রনন্দা হইতেন। 



পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি | ৪১ 

উঠে। ৰঙ্ষিমচন্দ্র শ্মশানবর্ণনায় বীভৎসরসের অবতারণা করিয়াছেন, 

কিন্তু দেশকালপাত্রোচিত রুচি-বিবেচনায় পরিমিত-মাত্রায়। “মালতী- 

মাধবে শ্বশানের পার্খে নদী (৭ম অঙ্ক), * “কপালকুগুলা”য় শ্বশানের 

পার্খে গঙ্গা । 'মালতীমাধব” মিলনান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্ঠ নাটকের 

মধ্স্থলে ; “কপালকুগুলা” বিয়োগান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্ঠ আদাবস্তে চ*। 

আর এক কথা। “মালতীমাধবে'র ঘটনাস্থল পদ্মাবতী নগরী। 
এই নামস্মরণেই কি বঞ্ষিমচন্দ্রের আখ্যায়িকায় নায়িকার প্রতিষোগিনীর 

পিতৃদত্ত নাম পদ্মাবতী হইয়াছে? অবশ্ত এ নামও শ্ঠামার গ্তায় হিন্দু- 
দেবতার নাম। অতএব এ বিষয়ে ভবভূতির নিকট খণ অনেকে হয়ত 
কষ্টকর্পনা বিবেচনা করিবেন |. 

পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, কৰি কপালকুগুলাকে প্ররুতিদুহিতার 

আদর্শরূপে কল্পনা করিয়াছেন । আমরা এক্ষণে দেখাইব, কপালকুগ্ডলার 
পারিপাশ্বিক অবস্থা বা পরিবেষ্টনী (01৮17070197) কিরূপে উক্ত 

আদর্শের সহিত অকঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।  দেশ-কাল-পাত্রের এই সুসঙ্গতি 

কবির অপুর্ব কলাকৌশলের পরিচায়ক । চিত্রকর যেমন তাহার মানসী 
মুন্তি পটে প্রস্ফুট করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না, মুত্তির চতুঃপার্থে তাহারই উপ- 
যোগী 5০%017£ অঙ্কিত করিয়া কেন্দ্রগতা মুত্তি ও তাহার পরিঝেষ্টনীর 

সুন্দর সামঞ্রন্ত-বিধান করেন, কবিও এ ক্ষেত্রে সেই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন ।, একটু নিঝিষ্টচিন্তে গ্রন্থথানি পাঠ করিলে এই স্থসঙ্গতির 

সৌন্দধা পাঠকের হৃদয়ে সুম্প্টভাবে ফুটিয়া উঠে। 

রর এই সাবের ২ উল্লেথে বর পাঠক শেক্স্পীয়াযের নাটকে লু যেলেন্-বদিত 

য্যালিভন্ ও মনমাউথের সাদৃশ্য মনে করিয়া হাসিবেন, সন্দেহ নাউ। 



৪২ কপালকুগ্লা-তন্ব। 

শৈশবাবধি কপালকুগুলা প্রক্কাতির ভীমকান্ত-রূপদর্শনে অভ্ান্ত। | 

“অনস্ত-বিস্তার নীলাধুমণ্ডল+ কখনও প্রশাস্তমূত্তি, কখনও প্রচণ্ডমৃত্তি ) জন- 

হীন নিবিড় অরণ্য একাধারে মনোহর ও ভয়াবহ । এতছুভয়ের প্রভাব 

আশৈশবসাহচর্য্যে তাহার অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। তীহার 
মনুত্ত-সঙগী অধিকারী ও কাপালিকের প্রভাব ও উপদেশ অপেক্ষাও ইহা 

তাহার চরিত্রের মজ্জাগত হইয়াছিল। যাক্, এক্ষণে চরিত্রগঠনের দিক্ 

ছাড়িয়া! দিয়! পরিবেষ্টনীর উপযোগিতাঁর উপলন্ধি করা! যাউক। 

আমর! ( নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে ) নায়িকাকে যখন প্রথম দেখি, তখন 

গিস্তীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দীড়াইয়া অপূর্ব 
রমণীমুত্তি / কবি বুঝা ইয়াছেন, “সেই গম্ভীরনাদী সাগরকুলে, দন্ধ্যালোকে 
না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।” [ ১ম খণ্ড ৫ম 
পরিচ্ছেদ । ] স্থানকাল উভয়ই এই মুত্তির অনুরূপ । রবীন্দ্রনাথ “সন্ধ্যা- 

সঙ্গীতে * গায়িয়াছেন,_ 

পঅয়ি সন্ধে, 

অনস্ত আকাশতলে বসি একাকিনী, 

কেশ এলাইয়া, 

নত করি শ্নেহময়, মোহময়, মুখ-_-” 

আবার “চিত্রা” "শাস্তিময়ী সন্ধা'কে চিত্রিত করিয়াছেন, 

“মৌন নভম্তল, 

পন পাপী ৮০ শি নিশি ৩ শশিত তত শাশপিপট শিশীশশিটিশিশি স্পা শা ৬ শিসপীপিশিসী সপ পিসি পেত 

* আমরা পাঠক-সম্প্রদায়কে সমগ্র কবিতাটি পড়িতে অন্থরোধ করি । রবীন্দ্র- 

নাথ সন্ধ্যাগমে “কত-ন। পুরান কথা, কত-না হারান গান' 'কতশত পুরার সাধের 

স্থৃতি'র জাগরণের কথা বলিয়াছেন | নবকুমারের হৃদয়েরও তৎকালে সেই অবস্থা । 

“তখন তাহার হৃদয়ে কোন্ ভূতপূর্বব সুখের উদয় হুইতেছিল, তাহা কে বলিবে ? 

কালিদাসের “রম্যাণি বীক্ষা মধুরাংস্চ নিশম্য শব্ান্" ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে ন্বর্তব্য। 



পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৩ 

ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল, 
স্তম্ভিত, বিষাদে নসর; নির্বাক নীরব 

দাড়াইয় সন্ধ্যাসতী--” 
কপালকুগুল! যেন সেই সন্ধ্যারই মূর্ত আবির্ভাব । তাহার দেহ সন্ধারই 
মত “নিরাভরণ”। তাহার 'অবেণী-সম্বদ্ধ, সংসপিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ- 

লৃদ্বিত কেশভার ।...অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ 

হইতেছিল না ।...কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল । 

স্কন্ধদেশ একেবারে অবৃশ্ত ।” প্ররুতই যেন সন্ধা কেশ এলাইয়া,4নত 

করি স্নেহময় মোহময় মুখ ।* (তাহার “ন্েহময়” স্বভাবের পরিচয় নব- 

কুমারের প্রতি তাহার প্রশ্নে পাওয়া যাইবে ।) বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, 

সন্ধ্যাকালই এই মৃত্তিদর্শনের প্রকৃষ্ট কাল! এই “নিরুপম জ্যোতির্শয়ী 

মাধুরা-মূরতি” 1 রাকাশশিশোভনা গতঘনা শারদ-রজনীতে দেখিলে 

মানাইত না, বালাকসিন্দুরফৌটারঞজিত উষায় দেখিলে মানাইত নঃ, 
মাকওময়ুখমালালোকিত মধ্যাহ্কে দেখিলে মানাইত না। 

আর “সমুদ্রের জনহীন তীরে” যখন “প্রর্দোষতিমির আসিয়া কাল 

জলের উপর বদিল', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি, 
দুরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে' 8 তখন সেই “দৈবী মৃষ্ঠির 

* এই 'ঘনকুষণ চিকুরজালে' তাহার সন্ধ্যার সর্তিত সাদৃশ্য, দেহসৌন্দর্ধে নহে । 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্ধের কবিতা ন্মর্তবা__ 

[105 ৮11181)05 00০0 151 08515910711 

[300 2]1 0)10%5 5156 2১০এট 177 017৮7) 

7101) 1125 017709 20 075 01)66101 02৮/7). 

+ রবীন্দ্রনাথের “মানসী” নিভৃত জাশ্রম | 

$ *সোপার তরী” নিরুদ্দেশ যাত্রা 



6৪8 কপালকুগুলা-তত্ব। 

করুণার কগস্বর কি মধুর ! “সাগর-বসন! পৃথিবী সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী; 

ধ্বনিও হুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যোর লয় মিলিতে লাগিল । এতটা 

মাধুর্য, এতটা সৌন্দধ্য, এতটা! গাস্তীর্ধয, এতটা ভাবসমন্বয়, এতটা দেশ- 
কাল-পাত্রের স্ুসঙ্গতি, এতট! পরিঝেষ্টনীর সামঞ্জস্ত, ফাডিন্থাণ্ডের সহিত 

মির্যাগ্ডার প্রথম-সম্তাষণে আছে কি ? : 

আবার পরবর্তী পরিচ্ছেদে যখন আমরা (নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে ) 

নারিকার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ পাই, যখন নবকুমার পরদিন কাপালিকের 

পশ্চৎ পশ্চাৎ সিকতাময় সমুদ্রতীরে বধার্থ নীত হইতেছেন, এবং সেই 

'আগুল্ফলঘ্িত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্য দেবীুপ্তি'র আবার আবির্ভাব, 

'তখন সন্ধালোক অন্তহিত হয় নাই, । পরে বধ্যভূমিতে যখন তিনি 

নবকুমারের উদ্ধারার্থ আবির্ভ্তা, তখন রাত্রি, অমাবস্যার ঘোরান্ধকারা 

যামিনী। যখন কপালকুগুলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রয়ে আনিলেন, 

তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, | ১ম থণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ। ] 

তাহার পর বিবাহ-_তাহাও “গোধুলি-লগ্নে' সম্পন্ন হইল। [১ম 

খওড ৯ম পরিচ্ছেদ ।] পরে পতিগৃহে যাত্রা 'প্রত্যুষে।' সর্বাত্র কপাল- 

কুগুলার প্রকৃতির সহিত গ্রন্থে বণিত ঘটনাকালের সুন্দর সঙ্গতি.৷ 

( দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারস্তে ) আশৈশব-পরিচিত সমুদ্রকূল হইতে অপরি- 

চিত পতিগ্হে যাইবার পথে 'পাস্থনিবাসে' মতিবিবি যখন তাহাকে দেখিতে 

আসিলেন, তখনও রাত্রি-কাল। “কপালকুগুল৷ দোকানঘরের আতর 

মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জলিতেছে 

মাত্র,-_-অবন্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চান্তাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।' 

[২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ ।] এ ক্ষেত্রেও প্রক্কৃতিছহিতার অসামান্ত 

সৌন্দধ্য-সন্দর্শনের ইহাই উপযুক্ত স্থান-কাল। স্থান-কালের বিরোধি- 

তাতেই (০0010850) তাহার সৌন্দর্য্যের সার্থকতা 1 



পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পান্ত্রের সঙ্গতি ৷ ৪৫ 

্ তাহার পর, বিজ্রনবাসিনী প্রক্কৃতি-ছুহিতা! যখন লোকালয়ে আনীতা ও 

“অবরোধে” রক্ষিতা, তখনও তাহার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় 

নাই। ন্বচ্ছন্দবনবিহারিণী নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ ও বিস্তৃত সাগরসৈকত- 

তৃমি হইতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের [ “মানসী কাবো বণিত ] “বধূর স্তার় 
“পাষাণকায়! রাজধানী'তে নীতা হন নাই।* “বিরাট মুঠিতলে চাপিছে 

দৃঢ়বলে ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া'-_রবীন্দ্রনাথের এই কথা কপাল 

কুগুল! সম্বন্ধে খাটে না । “সপ্তগ্রামের এক নির্জন ওপনগরিক ভাগে 

নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্মদশায় তথাক্স প্রায় মনুষ্যসমাগম 

ছিল না। রাজপথসকল লতাগুলাদিতে পরিপুরিত হইয়াছিল। নব- 

কুমারের বাটার পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে 

প্রান ক্রোশার্ধ দুরে একটি ক্ষুদ্র থাল বহিত; সেই খাল একটা 
ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ 

করিয়াছিল।...অনেক দূরে ভাগীরথী।, [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।.] 

ইহা “মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে 

মেশে না হইলেও এখানে খোলা মাঠ, উদার পথঘাট, পাখীর গান, 

বনের ছায়া, জলরের্চী প্রভৃতি উনুক্ত প্ররুতির সুন্দর উপাদানের সম্পূর্ণ 

অভাব নাই। ইহা যেন ক্ষুত্রাকারে কপালকুগুলার পূর্ববাসস্থানেরই 

প্রতিরপ। যখন তিনি “কতকদুর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না”, তখনও 

তিনি “নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন ।” [ ৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 

তিনি শ্তামার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, “বোধ করি, সমুদ্রতীরে 

সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার ম্থখ জন্মে।” বুঝা গেল, তাহার 

পূর্বগ্রকৃতি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
স্পা শি পীপিপ্পসপক আপদ পাপা শসা পপি শাতশিস্পিশীস ও ৩ ীশশিসিপশশাটিসপা ও শা স্পেস পিপিপি 

* টেনিসমের 1006 101৫ 0 [30116181)র পল্লীগালিতা বধুও এই প্রসঙ্গে 

্বর্তুব্য। 

সপ বাজ সপ পপ ২৯০ ত 



৪৬ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

তাহার পূর্ববাদভূমিতে অধিকারী ও কাপালিক ভিন্ন তাহার অন্ত সঙ্গী 

ছিল না। এখানেও স্বামী ও শ্তামা তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনী। প্রথম 

অধ্যায়ে বলিয্নাছি, মন্ুষ্যসংস্পর্শ যথাসম্ভব কমাইবার জন্ত কবি গৃহের 

অন্যান পরিজনকে 10401:2700170এ রাখিয়াছেন । 

“অবরোধে আমরা যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি ছাদের 

উপর, প্রকোষ্ঠে নহে । অর্থাৎ স্থান উনুক্ত আকাশতলে--“ছাদের পরে 

বসি।+ হৃদয় “দেয়ালে পেয়ে বাধা” গুমরিয়! উঠে না। সঙ্গিনী একমাত্র 

গ্তামা। সঙ্গিনীর নামটিও কপালকুগুলার প্রকৃতির সহিত 1করূপ 

সুরবীধা, তাহা পূর্ধে বুঝাইয়াছি। তখনও “সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । 

অনেক দূরে নৌকাভরণ! ভাগীরঘথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে 

ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে । [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ] স্থান, কাল ও 

সাহচর্য সকলই কেমন সুসঙ্গত! এখনও কপালকুগুলা পূর্বের মতই 

নমবিন্তস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অর্দিলুক্কায়িতা |” শ্তামান্ুন্দরী সাধ করিয়া 

'চুলের রাশি” বীধিয়া দিতে চাহিলেও কপালকুগ্ডলা বাধিতে 

চান্ছেন না। তীহার প্রকৃতি ঠিক পূর্বের মতই 'বন্ত+, তিনি এখনও 

'যোগিনী' । 

ইহার অনেক দিন পরে, চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, আমরা 

আবার তাহার দেখা পাই । এখন 'ফোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, 'কতক- 

'দুর গৃহরমণীর স্বতাবসম্পন্না” হইয়াছেন, এখন আর তিনি 'আলুলায়িত- 

কুস্তল! ভূষণহীনা” নহেন। “সেই অসংখা কৃষ্ঠোজ্জল, ভূজঙ্গের বৃহতুলা, 

আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চান্তাগে স্থুলবেণীবন্ধ হইয়াছে । দুই কর্ণে 

হেমকর্ণভূষা ছুলিতেছে, কণ্ঠে হিরণ্ময় কঠমালা৷ ছুলিতেছে।” “বর্ণ ষেন 

পূর্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশগ্রান্তে কোথা কালমেঘ দেখা 

দিয়াছে” তিনি এখন ছাদে নহেন, শয়নকক্ষে 1 এ সকলই তীষ্ভার 



পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৭ 

প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের স্থচক | কিন্তু এবারেও আমরা প্রদোষ- 

কালেই তাঁহার দেখ! পাই, পার্খে একমাত্র সঙ্গিনী শ্তামাসুন্দরী। এখনও 

তিনি “রাত্রে বনে বনে বেড়ান+র প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন--তবে এবার নিজের 

স্থখের জন্য নহে, স্নেহণীল! ও স্নেহপাত্রী ননন্দার উপকারের জন্ত | 

যখন তীহাকে বনে ওষধি খু'ঁজিবার জন্ত বহির্গত হইতে দেখি, তখনও 

রাত্রিকাল, কিন্তু নিশা সজ্যোৎক্না” [ ধর্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ ।] 'যামিনী 

মধুর1।-*-*-মাধবী বামিনীর আকাশে শগিগ্করশ্িময় চন্ত্র। [ ৪র্থ খণ্ড 

২য় পরিচ্ছেদ ] ইহা পূর্বের সকল বর্ণনা হইতে বিভিন্ন। কিন্ত 
এখানে কবির কলাকৌশল বিচিত্র। দীপ নিবিবার আগে যেমন 

একবার জপিয়া উঠে, ঘোরতমিস্রা কপালকুগুলার অবৃষ্টগগন আচ্ছন্ন 
করিবার পূর্ববেও একবার আকাশে চন্দ্র হাসিল, “মধুমাসের দেহস্সিপ্ধকর 
বায়ু মন্দ বহিল; আর “মত্ত পূর্ব-স্থথের অস্পষ্ট স্থৃতি হৃদয়ে অল্প 

জাগরিত হইতেছিল।” অতীত ও বর্তমান স্থখের সহিত ভবিষ্যৎ বিপদের 

(00110890) বিরোধিতার গুণে চিত্র সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। 

ঠিক সেই মুহূর্তে “কপালকুগুলার পূর্বস্থতি জাগরিত হইতেছিল। 
বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাহার লম্বালক- 

মধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা! মনে পড়িল; অমল নীলানস্ত গগনপ্রতি 

চাহিয়া দেখিলেন ; সেই অমল নীলানস্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। 

কপালকুগুলা পূর্ববস্থতি-সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিবেন।” আবার 

বছদিন পরে কপালকুগুলার কাপালিক-দর্শন ঘটিবে; তাহার অব্যবহিত 
পূর্বেই কবি সুকৌশলে পূর্বস্থৃতি, পূর্ববাবস্থা, পূর্ব্বের ৪0109110015 

ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কপালকুণ্ডল! নামও এখানে স্থপ্রযুক্ত । কপাল- 

কুগডলার মনের সহিত পাঠকের মনও কাপালিক-দর্শনের জন্য প্রস্তুত 

হইতেছে । (নিবিড় বনমধ্যে হোমাগ্রি ও “অনবরত সমানোচ্চারিত+ 



৪৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 

মন্ত্রপাঠ তৃতীয়খণ্ডের শেষভাগে পাঠকের মনকে কাপালিক-দর্শনের জন্য 
একটু পূর্বহইতেই প্রস্তুত করিয়াছে । ) 

তাহার পর খন কপালকুগুলার ভবিষ্যৎ বিপদ ঘনাইয়া আসিল, 

তখন 'আকাশমগ্ুল ঘনঘটার মসীময় হইয়া! আসিতে লাগিল; কাননতলে 

যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তহিত হইতে লাগিল। আকাশ 

নীলকাদস্বিনীতে ভীষণতর হইল ।...প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণ রবে 

প্রঘোষিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব এবং অশনিসম্পাতশব 

হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিছ্যৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে 

বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নায়িকার অআনৃষ্ট-আকাশের অবস্থার 
সহিত প্রকৃতির এই ক্ুত্র মুত্তির কি চমতকার সঙ্গতি! কি সুন্দর 
১9170)0115)1 কেন না তখন কপালকুগ্ুলার হৃদয়-সমুদ্রেও প্রবল 

ঝঞ্চাবাযু বহিতেছে। যে মেঘে অকল্মাৎ কপালকুণ্ুলার জীবনযাত্রা! 
গাহমান” * হইবে, ইহা! যেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ । 

পরক্ষণেই ঘোরান্ধকারে “একবার বিদ্যুৎ চমকিল,, কপালকুণ্ডল! 

সেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে দেখিলে, মৃত্তিমান্ কালাশনি-সদৃশ 
“কাপালিক ॥ 

নিয়্তিবিধায় প্রথমং স্থমুপরি দারুণং দুঃখম্। 

কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বজং নিপাতয়তি ॥ 

পরপরিচ্ছেদে কপালকুগুলার শ্বপ্রদর্শন । সেক্ষেত্রেও কালের সুন্দর 

সঙ্গতি, উধার অস্পষ্ট আলোকে । নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতে “বসস্তবাযুস্রোতঃ, 

__কিস্তু ইহাও পূর্ব পরিচ্ছেদের মধুমাসের দেহন্সিগ্ককর মন্দবাযুর স্ঠায় 
(০070:230) বিরোধিতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । | 

* উদ্ধত অংশটুকু “কপালকুগুলা'র অধুনা-পরিতাক্ত '্রস্থখগারস্তে'-নামক 
পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত | 



পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি । ৪৯ 

এক্ষণে কপালকুগুল! পূর্বস্থিতিতে তন্ময় । এক রাত্রিতেই তাহার 

“গুহরমণীর স্বভাব” পরিবন্তিত হইয়া আবার “নৈশত্রমণবিলাসিনী সন্াসি- 
পালিতা ভবানীভক্তিভাববিমোহিতা”র প্রকৃতি প্রত্যাবৃত্ত হইল। 

বিশেষতঃ পররাত্রিতে লুৎফউন্নিসার সহিত কথাবার্তার পরে তাহার 

“একেবারে চিত্তভাব পরিবন্তিত হইল |? 

দ্বিতীয় রাত্রিতে বনভ্রমণকালে “কপালকুগ্ডল! অনুচ়াকালের মত 
কেশমগলমধাবর্তিনী ভইয়া চলিলেন। [ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ ] 
এই শেষের রাত্রিতে 'নবকুমার দেখিলেন কপালকুগ্ডলা৷ আলুলায়িতকুস্তুল]। 

যখন কপ্পালকুগুলা তাহার হয় নাই, তখনই সে কুস্তল বাধিত না । 

| ৪র্থখণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ। ] এখন আর যেন সে তাহার নাই। এখন 

কপালকুগুলা সম্পূর্ণভাবে 'অন্তঃকরণসম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান? এখন সে 

ভৈরবীর চরণে জীবন-সমর্পণে দৃঢ়ঙ্বল্লা, “অনৃষ্টবিমূঢ়ার স্টায় বিনাবাক্য- 

বায়ে কাপালিকের আজ্ঞ/পালনে তৎপরা । তাই কপালকুগ্ুলা আড়ি 
এলোকেশী মায়ের এলোকেন্রী মেয়ে । সেই করালমৃর্তি কাপালিক, সে 

গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী ভৈরবী, সেই ঘোর! তিমির রজনী, 

সমস্তই কপালকুগুলার এখনকার অবস্থার সঙ্গে সুরবাধা । তাই হিজলীর 

জঙ্গলে যেমন কাপালিক “মেঘগঞ্জীনব ধ্বনি'তে ডাকিয়াছিলেন, “কপাল- 

কুগুলে,” নবকুমারও তেমনি “ভীমনাদে ডাকিলেন, “কপালকুগুলে 1৮১১, 

ইর্গানীস্তন কেহ তাহাকে কপালকুগুলা বলিয়৷ ডাকিত না।, [৪র্থ খণ্ড 

৮ম পরিচ্ছেদ। ] 

বনভ্রমণ, পুরুষবেশীর সহিত কথোপকথন, সমন্তই 'রজনীযোগে? | 
এক্ষেত্রেও ঘটনাকাল লক্ষণীয়। 

তাহার পরে শেষদৃশ্ত “প্রেততৃূমে।' একদিন কপালকুগ্ডলা! নৃশংস 

কাপালিকহস্তে নিগৃহীত নবকুমারের বলিদান নিবারণ করিতে বধ্যতৃমিতে 
€ 



৫* কপালকুগুলা-তত্ব। 

গিয়াছিলেন। আজ আবার কাপালিক বধাভূমিতে বলিদানে উদ্যোগী; 

নবকুমার তাহার সহায়, কপালকুণ্ডল! বলি। [110 ৬1796110995 00179 

/0]1 01019. “নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশ! চক্রনেমিক্রমেণ।+ কি অদ্ভুত ভাগ্য- 
বিপর্য্যয়! আনৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! অথচ উভয় চিত্রে কি আশ্র্ষা 
মিল! সেখানে সমুদ্রতটে বালিয়াড়ি, এখানে গঙ্গাতীরে একখণ্ড বুহ্ৎ 

সিকতামত্র স্থান”; সেখানেও গম্ভীর জলকল্লোল+, 'সাগরগঞর্জন, | “নীল- 

জলমণ্ডলমধ্যে সফেন তরঙগভঙ্গ* [ ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ ]; এখানেও 

'তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকলরব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল |, [৪র্থ খণ্ড 

*ঈম পরিচ্ছেদ । ] উভয়ত্রই ঘটনাকাল 'রাক্ষসী সেই তিমির রজনী ।" 

গ্রন্থের আদি ও অন্ত কেমন সমসুত্রে গ্রথিত, সমরেখায় মিলিত, সমবর্ণে 
চিত্রিত, সমভাবে ভাবিত ! 

“অবিরত বাযুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; 

কখনও কথনও মৃত্তিকাথও্ স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত ।, 

স্থানের এই প্রকৃতি ও কপালকুগুলার আসন্ন বিপদের কি সুন্দর সঙ্গতি! 

চন্দ্রমা অন্তমিত হইল । বিশ্বমগ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।...পৃজাস্থানে 

দীপ নাই-_কাষ্টথগ্ুমাত্রে অগ্নি জলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্ট 

শ্শানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল' |* ইত্যাদি শ্বশানদৃশ্ত কপাল- 
কুগুলার তৎকালীন অবস্থার ও শেষ পরিণামের সহিত একই 'অশ্রু- 
সজল? ভৈরবী রাগিণীতে সুরববাধা। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় “কপালকুগ্ুলা'র 

কবিও বলিতে পারেন--“ভৈরবী দিয়া গাঁখিক্পা গাথিয়া রচিব নিরাশা- 

কাহিনী ।” + উভয়ত্র যে সুন্দর সঙ্কেত (১5111901151) ) রহিয়াছে, 
শোশপেপপ পাপা ৯ ০৯ প্পীপাশী পিপিপি পাদ পপ সপ পাপাপশাা পি স্পা শি 

য. 1306 11061 071106555 ৮151101€ 

১৪৮৪৭ 0019 09 01500৮০7 31৮1) 06 ৬০৫,-/777156 2951: 11, 

1 *মানসী?_-ভৈরবী গান। 



নিমিত্ত (0779179) ও সঙ্কেত (১7170011977) । ৫১ 

তাহাও কাবা-কল1-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। “চৈত্রবাধু- 
তাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যখার কপালকুগুলা দীড়াইয়া, 

তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল, অননি তটমৃত্তিকাথণ্ড কপালকুগুলার 

সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। [৪র্থ খণ্ড ৯ম 

পরিচ্ছেদ |] যিনি “বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তশ্কর কর্তৃক অপহৃত 

হইয়া বানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন 
[ ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ] তিনি যৌবনে দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক কর্তৃক 

নির্যাতিতা হইয়া নদীপ্রবাহমধো বিলীন হইলেন। আবির্ভাব ও 

তিরোভাবে কি সুন্দর পঙ্গতি ও কি গভীর সঙ্কেত (53711001197 )। 
[7011 019 268 0961) 6০0 01৩ ৫7০৪ 06]) 5/6 2০৪5. 

নিমিত্ত (0109205 ) ও সঙ্কেত (5/100157 )। 

গ্রন্থে কয়েক স্থলে অলৌকিক ব্যাপার বণিত হইয়াছে-_সেগুলি 

নিমিভ (০11011) হুচিত করে। সকল দেশের কবিই এই শ্রেণীর অলৌকিক 
ব্াপারের বর্ণনা করিয়াছেন; সকল সমাজেই এইরূপ অলৌকিকে 

বিশ্বাম অল্নাধিক পরিমাণে প্রচলিত | সাহিতা সমাজের ছায়া, সুতরাং ইছা 

সাভিতো স্থানলাভ করিবে, তাহ! কিছুই আশ্চধ্য নহে । সভ্যতার প্রভাবে 

এরূপ ধিশ্বাস মানবমনে ক্রমশঃ শিথিলমুল হইলেও, কাব্যকলায় ইহার 

সবিশেষ উপযোগিতা ও উপাদেয়তা আছে । (5১510100115 ) সঙ্কেত- 

হিসাবেও ইহার মুল্য আছে। বঙ্কিমচূন্্র বহুস্থলে এই শ্রেণীর ব্যাপার 

তাহার কাব্যকলার অগ্ততূক্তি করিয়াছেন। এস্কলে ত্বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচনার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ 'এইমাত্র বলিব যে, এই গ্রন্থে 

ঘটিত নিমিত্ব-পরম্পরার সহিত কপালকুগুলার চরিত্রের যেরূপ সঙ্গতি ও 

সম্পর্ক আছে, এরূপ তাহার আর কোন গ্রন্থে নাই। কেননা কপাল- 



৫২ কপালকুগ্লা-তত্ব। 

কুণ্ডলা1 কাপালিক ও 'অধিকারীর নিকট ধন্ম-শিক্ষা লাভ করাতে তীহাব্র 

ধশ্ম-প্রবৃত্তির যে একটি বিশিষ্ট ঝৌক (10179) হইয়াছিল, এই শ্রেণীর 

স্কার তাহার সহিত অচ্ছেছ্য সম্পর্কে বন্ধ। একথা কপালকুগ্ডলার 

চরিত্রবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গেও তুলিতে হইবে । আপাততঃ যথাক্রমে নিমিত্ত 

(01001) ) গুলির নির্দেশ করিতেছি। 

| (১) ভবানীর চরণে দুইবার ত্রিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকা রিপ্রদত্ত 
ত্রিপত্র গৃহীত হইয়াছিল [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ], অতএব যে মানস 

করিয়া! অর্থ্য প্রদত্ত হইয়াছিল “তাহাতে অবশ্ঠ মঙ্গল ।” পক্ষান্তরে, স্বামীর 

সঙ্গে যাত্রাকালে কপালকুগুল! যে ব্রিপত্র ভবানীর চরণে স্থাপিত করিলেন, 

তাহ! “পড়িয়া! গেল” । [ ১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ । ] এটি ছুর্ণক্ষণ। উভয় 

ঘটনাই নব্যশিক্ষাগর্বিত পাঠকগণ হয় ত কুসংস্কার বলিয়! উড়াইয়। দিবেন, 

কিন্তু শাক্বংশে জন্িয়া আমর! এগুলি ঠিক অবিশ্বীসের চক্ষে দেখিতে 

পারি না। যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি ব্যাপার পরম্পরবিরোধী 

বণিয়! বিবেচিত হয়। কিস, কাপালিক “ইন্দ্রিয়লালসায় বন্ধ হইয়া” কপ!ল- 

কৃগুলামন্বন্ধে যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছিল তাহা বিফল হইবে, 

তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ” তাহা স্থাপিত হইবে না, পরস্ত 

কপালকুগুল। হিন্দুকুমারীর অবশ্করণীয় বিবাহ-সংস্কার-লাভে ক্কতকার্য্য 
ক₹ইবেন, ইছাই দেবীর অধিকারি প্রদত্ত ত্রিপত্র-গ্রহণ দ্বার! স্থচিত। পক্ষা- 

স্তরে, কপালকুগুলা স্বামীর সংসারে সহ্ধশ্মিণীর কর্তব্পালনে কৃতকার্ধ্য 

হইবেন না, পরিণয়ে প্রণয়স্থখ ঘটিবে না, তাহার বিবাহিত জীবনের 

বিষাদময় অবসান হইবে, ইহাই দেবীর কপালকুগুলা-গ্রদত্ত ব্রিপত্র- 

প্রত্যাখ্যান দ্বার! কুচিত। যদি কর্দে শুভ হইবার হইত, তবে ম৷ ভ্রিপত্র 

গ্রহণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র 
পড়িয়া যাইত।, [ ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ] কপালকুগুলাঁর এ বিশ্বাসে 



নিমিত্ত (078515) ও সঙ্কেত (১৮109011911) । ৫৩ 

শাক্ত হিন্দুমাত্রেই সায় দিবেন। * কপালকুগুলার ধর্মভাবের সহিত 

এই বিশ্বাসের কার্যাকারণসম্বন্ধও সুসঙ্গত | 

(২) এই ব্রিপত্র-চতিতে ভীত হইয়া যখন কপালকুগুলা অধি- 
কারীকে সংবাদ দিলেন, তখন অধিকারী উপদেশ দিলেন £--“এখন 

পতিমাত্র তোমার ধর্ম । পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে 

হইবে ।, [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ। ] আমর! ভবিষ্যতে অধিকারীর 

এই উপদেশ ফলিতে দেখিব। [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ। | এই উক্তিও 

যেন একটা হুর্লক্ষণ। ইহার অন্তনিহিত 1701৩ সুন্দর । 

(৩) ৪ধর্থ খণ্ডের ওয় পরিচ্ছেদে বণিত কপালকুগুলার স্বপ্ন নিমিত্ব- 

সচক। ইহার ১7000115109 শ্ুন্দর । (এক্ষেত্রে ডন জুয়ানে বপিত 

হেইডীর আকন্মিক হৃৎকম্প ও স্বপ্ন ম্মর্তব্য।) ইহা কপালকুগ্ুলার 

ূর্ববৃত্ান্ত-আলোচনায় আলোড়িত উত্তেজিত মন্তিষবের ক্রিয়া বলিলেই এ 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। স্বপ্নে দেবতার! মানুষকে সতর্ক করিয়া 

দেন, বিপদের স্চন! জ্ঞাপন করেন, বিপন্িবারণের উপায় বিধান করেন, 

এরূপ বিশ্বাস শুধু হিন্দুর কেন, জগতের বু জাতির মধ্যে আছে। নানা 

ভাষার কাব্যেও এইরূপ স্বপ্রবৃত্বান্ত বণিত হইয়াছে । এইরূপ অতীন্দ্রির 

ব্যাপারে মানবের সহিত প্রকৃতির সুষক্্ম সম্পকের পরিচয় পাওয়া যায়, 

ইহাই বোধ হয় প্রক্কত তত্ব ।+ স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র অথবা “আননা- 

মঠের মহেন্দ্রসিংহের ন্টায় 'ম্বপ্ন বিভীষিকামাত্র বলিয়! উড়াইয়। দিকে 
পাশ পশম পাপ” পাপা জপ ল পপ ০-- প পীপ পলাশী ত স্পা চি 

«* টেনিসনের এনক আর্ডেদে নায়িকা এর বাবে খুলিয়া ভাগাপরীক্ষা এই 

প্রসঙ্গে ন্বর্তবা | 

+4518175, 00: 7061)0 11000৬705০৩ 0010 006 591709510)165 01 ৩016 

10) 072157-/7%62/75, ০) 21, এই নতেলখানিতে নায়িকার কয়েকটি 

স্বপ্রবণিত | [0 ৮1510705 2170. 0165715৪715 [09591৮5, 8170 087 50115 



৫৪ কপালকুগডল।-তন্ব। 

চলিবে না। অন্ততঃ কাবযকলার দিক্ হইতে দেখিতে হুহলে (0111) 

১৮911050856 00101 91)900৮5 9০০1০ এইরূপ জ্ঞানে স্বপ্রবিচার করিতে 

হুইবে। স্বপ্নের এই সকারণত্ব বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার পরিচ্ছেদ শীর্ষে 

বার়রনের 4 1080 5 07920) ৮0১10] 85006 9]] 9 019811) এই 

ছত্রটি উদ্ধত করিয়াছেন। বল! বাহুল্য, এই স্বপ্নদর্শন ও স্প্রে বিশ্বাস, 

পূর্ব অনুচ্ছেদ্দে উল্লিখিত বিশ্বাসের স্তায়, কপালকুগুলার দেবশক্তিতে 

বিশ্বাসপরায়ণ চরিত্রেরই অঙ্গ, অতএব এ ক্ষেত্রে ইহা সুসঙ্গত হইয়াছে । * 

৪র্থ থণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিকের স্বপ্নবৃত্বাস্ত বণিত। ইহা 

নবকুমারকে ও লুৎফউন্নিসাকে ঠকাইবার জন্ত ভণ্ডতপন্বীর বুজরুকি 

বলিয়া! বিবেচন। করিবার কোন কারণ নাই। এরপ স্বপ্ন ঘোর তান্ত্রিক 

সাধক কাপালিকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহা তাহার চরিত্রের সহিত 

সুসঙ্গত। এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে উদ্ধৃত “তদ্গচ্ছ সিদ্ধ কুরু দেবকাধ্যম্” 

চরণটি কাপালিকের চরিত্রের দিক্ হইতে স্ুপ্রযুক্ত। 
আবার পুরুষবেশীর মুখে কাপালিকের এর স্বপ্নবৃত্থান্ত শুনিয়া কপাল- 

কুণ্ডল! “শিহুরিক্া৷ উঠিলেন, চিত্তমধ্যে বিছযচ্চঞ্চল। হইলেন [ ৪র্থ খও্ড ৭ম 

পরিচ্ছেদ ] এবং স্বপ্নবিচার করিয়া ভবানীর তুষ্টির জন্ত “আত্মবিসর্জনে 

216 25 2] 11950101061) 08 (196 10)৮105 1১0707-7129%94 0715. এই 

নতেলখানিতেও নাসিক] রোমোলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নায়িকার ভাতার একটি স্বপ্ন 

বণিত। তাহার সঙ্কেত ! ১১17)১011517) ) মর্মস্পশা। 

* কপালকুণ্লা-চারজে ও 'আনন্দমঠে" বপিত কল্যানী-চরিজে বিস্তর প্রতেদ। 

কিন্তু কল্যাদীর স্বপ্রদর্শন ও স্প্রে বিশ্বাস করিয়া! প্রাণত্যাগের স্ধ্, জাবার সেই 

সঙ্ধপ্নচ্যুতির জন্ত কন্তার অপযৃত্যু ঘটিল এই বিশ্বাস--কপালকুগুলার গভীর ধর্ধধ- 

বিশ্বাসের অন্থরূপ। [ আনন্দদঠ, ১ম থণ্ড ২২শ পরিচ্ছেদ । ] ইহ! হিম্দুনারী-প্রকৃতির 

বজ্জাগত। 



নিমিত্ত (011075) ও সঙ্কেত (557070011) | ৫৫ 

প্রস্তুত হইলেন” [৪র্থ থণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ]--এ সকলই তাহার “তবানী- 

তক্তিভাববিমোহিতা প্ররূতির সহিত সুসঙ্গত। 

(৪) ৪র্থ খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে কপালকুগুল৷ উ্ধদৃষ্টি হইয়া ভৈরবী- 
মুত্তি দেখিলেন ; “বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি” এই শব তৎসঙ্গে তাহার 

কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল?” গ্রন্থকার এই অলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধে বলিয়া- 

ছেন £--'বখন মন্ুযষ্যহৃদয় কোন উতৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিস্তার 

একাগ্রতায় বাহাস্থষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসগিক পদ্দার্থও 

প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুগুলার সেই অবস্থা হইয়াছিল 1 

ইহা হইতে বুঝা যাল্স, গ্রন্থকার মনস্তত্ববিদের প্রণালীতে ব্যাপারটাকে 

(18110011800) 'ভ্রান্তি' বলিতে চাহেন | * কিন্তু পরিচ্ছেদ-শীর্ষে উদ্ধৃত 

"২২০ ১০০০০ 2961১ 70-)0 ৮21) 51720011715, --এই ছত্রে 

্রন্থকারের নতনপ্বন্ধে অন্তরূপ প্রতীতি হয়। যাহ! হউক, '্্রাস্তি' বলিয়। 
বিবেচনা করিলে যদিও ইহাকে একটি নিমিত্ত (01091) ) বলা যায় না, 

কিন্তু তথাপি ইহ! কপালকুগুলার প্রকৃতির সহিত স্ুুসঙ্গত ৷ ্ 

* এ হিসাবে দেখিলে ম্যাকৃবেখের (028861 ) পরশুদর্শন ও "আর ঘুমাগড না? 

(31667 1770 171019 ) ইত্যাদি বাক্যশ্রবণ ইহার সহিত তুলনীয়। বিখ্যাত আধথ্যাপ়িকা- 

কার স্কটও বহস্থলে এই সকল অলৌকিক ব্যাপারকে ভ্রান্তি বলয়] উড়াইয়া দিতে ৰা 
যুক্তিমূলক কারণ দর্শাইতে (72110741152110) ) চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা স্কটের 
আধুনিক শিক্ষার পরিচায়ক। তথাপি জাইভ]ামহোর এই বাকাগুলি প্রণিধান- 

যোগ্য । 172৮০ 900 ০6৮৮ 0] হো) 80000101)61051082 06 51309109010) 

৩৮11 001 1১100 900 11) ৮০1) 200612005000 85516) 2 09056 2 1156 

১০: 175৮6710000 99007 1018)0 0210561560 11156 0106 5001)1) 121)0502196) 09 

105 50006) 01940 ৮0100) 90£015 2 001211100 0617)75550 2 4109 00000550 

07090 7১01 026 50001) 11710015685 916 06561711601 206101017) 25 06)015 

10761011705 01 ০07 চুএগাটারাও। 50105500850 70651151100067)006 2 

42/27/0201 4০. 



৫৬ কপালকুগুলা-তত্ব । 

এই পধ্যন্ত স্থুলস্থল কয়েকটি নিমিত্তের উল্লেখ করিলাম, সে গুলির 

সুসঙ্গতির আলোচনা করিলাম এবং 550011)01157এর দিক্ও দেখাই- 

লাম। এক্ষণে গ্রন্থের অন্তভূকক্ত 5571/১0180এর কয়েকটি হৃল্ম দৃষ্টাস্ত 

প্রদর্শন করিব। 

(১) কপালকুণগ্ুল৷ যখন ব্রাঙ্মণবেশীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ 

করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন, তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন--“জলত্ত বক্তি- 

শিখায় পতনোনুখ পতঙ্গের স্তায় সিদ্ধান্ত করিলেন। [ ৪র্থখণ্ড ৪র্থ 

পরিচ্ছেদ। ] এই 'পতঙ্গবদ্ বহ্ছিমুখং বিবিক্ষুঃ, এই 

থা প্রদদীপ্তং জলনং পতঙ্কাঃ বিশস্তি নাশায় সমুদ্ধবেগাঃ। 

তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকা স্তবাপি বক্তা ণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ 

তত্তেও (01761) নিমিত্তের আভাস পাওয়া যায়। কেন না এই 

“সদ্ধান্ত' হইতেই তাহার ভবিষ্যৎ বিপদের স্থত্রপাত। ইহার সুচিত 
১৮119011911) সুন্দর | 

(২) এই চক্ষে দেখিলে, নিবিড় বনমধযে আলো জলিতেছে ; দেখিয়া 

কপালকুগুল! “ধীরে ধীরে সেই দীপ-জ্যোতির অভিমুখে গেলেন” [ ৪র্থ 

খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ ]__এই পূর্বববণিত ব্যাপারটি যেন থা প্রদীপ্তং অলনং 
পতগগা?” ইত্যাদি নিয়তির বাস্তবমূত্তি। ইহারও 35100১01191 সুন্দর । 

(৩) আবার প্রথম রাত্রির ঘটনার পরে কপালকুগ্ডল! যখন গৃ1- 

ভিমুখে চলিলেন, “তথন আকাশমগ্ডল ঘনঘটায় মসীনয় হইয়া! আসিতে 

লাগিল; কাননতলে যে সামান্ত আলো ছিল, তাহাও অন্তহিত হইতে 

লাগিল।..'মুখ ফিরাইয়৷ অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। আকাশ 

নীলকাদন্বিনীতে ভীষণতর হইল ।......প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুগুলার 

মন্তকের উপর দিরা প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘ-শব এবং 

অশনিপাত-শব্ হইতে লাগিল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল । 



নিমিত্ত (00)673) ও সঙ্কেত (১5100011917) | ৫৭ 

| ধর্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদে।] এই আকম্মিক গ্রকৃতিবিপধ্যয় একটা 

ছুনিমিত্ত । আবার ইহার, বিশেষতঃ, নিম্নরেখ অংশটির 311১0119111 

গ্রণিধানযোগা ।* কপালকুগুলার অৃ্ট-আকাশও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছর 

হইব, প্রচণ্ড বিকার সৃষ্টি হইল। আর বিছাতের আলোকে পরিদৃষ্ট 

কাপালিক যেন মুত্তিমান্ কালাশনি। 

(৪) ব্রাঙ্গণবেশার সহিত দ্বিতীরবার সাক্ষাৎ করিতে যাত্রাকালে 

কপালকুগুলা “শয়নাগারে প্রর্দীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। কিন্তু 

আশ্চর্যের বিষয়, “তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের 

প্রদীপ নিবিয়া গেল ।” ইহাও একটি হৃর্লক্ষণ। [ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরি- 

চ্ছেদ। ] এই যাত্রার পরিণামে তাহার জীবনদীপও নিবিবে। এই নকল 

স্থলের ১5770১01191) অতি সুন্দর কলাকৌশলের পরিচায়ক । 

ইংরেজী বন্থ কাব্যে তায় উদাহরণ আছে। দৃষ্ান্তম্বরূপ, টেনিসনের এনক 

আর্ডেনে এনকের প্রত্যাবর্তনের দিনে আকাশের অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচকের নিস্বোদ্ধ ত মন্তব্য পাঠকবর্গের গোচর 
করিতেছি | 1176 00561150100) 01570 076 17%101108088790100. 2070 

80095501165 06115 80001) 11) 585110058৮১, 716 10789 1855001706 0617) 

011600% ৮10 1)15 22 10760 0010081 092050 08 0110080) 5910078- 

(17,096 00958 ৮৮010060005, 1110৮ 60) 00981517)6 63:601721007)016101)5 

17910701156 101) 005 20010170106 00900 96 0060 01210661515 06 

11)01:6. 0017)1)017, 11106 056 01 1070016 11) 5১170070)9 11017057175 

10706560 015 17)050 91111101016 012075700 061065 7) 2110 075 00171190110 

15 01067; 200610002060 (0 1116 0011 2170 (0050 61719012615 01169. 

08067 25 11 00017115179 510005 ৯1101010585 55515 00৮61-162061 ৮/111 

16116101967) 591)01)1010156 510) 200 110051551ি 51002010185 01 0800 

১০৮১,-১])) 006 55100205606 056 07080019108 008100770 19980076 

901) 1060011)05 21177950 5%17019011051,)--7111250)1 :-7৮471111714707160127/ 

/71/2 4144) 01 77212721176. 00. 2147715. 



৫৮ কপালকুগুলা-তত্ব । 

(৫) আবার যখন কপালকুগ্ুল৷ তৈরবী-প্রেরিত স্বপ্নাদেশে 'আতম- 

বিসর্জনে প্রস্তত”, ভৈরবীর মুগ্তি তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত, ভৈরবীর 
বাণী তাহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত, তখন নবকুমার ও কাপালিককে “যমদূত, 

বলিয়া ভ্রান্তি তাহার তদানীস্তন মনের অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক । 

[ ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] আবার ইহার 5৮101901159 মর্মম্পর্শী | 

কেন না, বাস্তবিকই তখন উভয়ে তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে 

মৃঢ়সক্কল্। 

(৬) শেষ দৃশ্থে “প্রেততৃমে' চন্ত্রমা অন্তমিত হইল, বিশ্বমগুল 

অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল ।” [ ৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ ] এক্ষেত্রেও $%াযা- 

1)01191) সুন্দর, বহিঃপ্রকৃতি ও নায়িকার ভাগ্যের সঙ্গতি চমৎকার । 

পূর্ববরিত ছুনিমিত্বগুলি বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিলে উত্তম। 
কিন্তু ধাহারা আধুনিক শিক্ষার ফলে এরূপ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস 

হারাইয়াছেন, তীাহারাও কলাকৌশলের দিক্ হইতে সমস্ত পরিলক্ষণ 

করিলে এগুলির উপযোগিতা ( 81)1)101)112601)935 ) ও ১৮))০০11971এ 

মুগ্ধ হইবেন, তন্বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই প্রসঙ্গে অলৌকিকে অনাস্থাবান্ 
ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠককে মহাকবি শেক্স্পীয়ারের বাকাগুলি স্মরণ 

করাইয়! দিতেছি £-_ 

£]1)216 216 11)016 00085 1171092৮617 2000 15210) 021) 

816 07591 0110) ১০ [1119501015, 11065 58 11117901695 

879 09507 210 ৮6 1186 0] 101110501)1)10 709150115। 00 118106 

1))009]1) 21)0 7911011121) 01015 5111991712018] 210 081991693, 
[75100091615 0117 6 11819 0169 ০ (911075১ 9115001)010£ 

00159165 11070 39911)11]6 1010৬190265) 10) ৬৪ 9110910. 
3010101 001591555 60 21) 0111010) 91 



তৃতীয় অধ্যায়। 
গল্পের গঠন (36-001076 01 0)০ 91019) | 

দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান গ্রন্থে বিবৃত। প্রকৃতিদৃহিতা কপালকুগুলার 

চরিত্রের বিকাশ মুখ্য আখ্যানবস্ত । গ্রন্থের ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রায় 

সমন্তই প্রধান আখ্যানের অন্তভূক্তি। প্ররৃতিদুহিতা কপালকুগুলার 

সহিত (০018১) বিরোধিতা-প্রদর্শনের জন্য বিলাসের ক্রোড়ে 

লালিত! ও ভোগস্থথের জন্ত লালায়িতা পদ্মাবতীর চরিত্রের বিকাশ গৌণ 

মাধ্যানবন্ত। সমগ্র ৩য় থণ্ডে ও অন্তান্ত খণ্ডের কোন কোন অংশে এই 
অপ্রধান বৃত্তান্ত বধিত। উভয় চরিত্রের বিরোধিত ছুই প্রকারের । 

(১) কপালকুগুলার পবিত্রতা এবং গ্রম্মাবতীর অপবিত্রতা 7 (২) কপাল- 

কুগুলার চরিত্রে পতিপ্রেমের ও সংসারাসক্তির অভাব এবং পদ্মাবতীর 

নুতন জীবনে পতিপ্রেমের তীব্রতা ও স্বামীর সহধন্মিণী হইবার প্রবল 
আকাঙ্র]।। নায়ক নবকুমার উভয় আথ্যানের সংযোগী পুরুষ, উভয় 

নায়িকার ভাগ্যহ্ত্র তাহার হস্তে । প্রধান আখ্যানে নবকুমার নায়ক 

(1)00688079) ১ প্রেমে প্রতিদবন্দী না হহুলেও কাপালিককে প্রতিনায়ক 

(87080105) বল! যায়, কেন না নায়িকার ভাগ্যের উপর তাহারা 

পরম্পরের বিপরীত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন; অধিকারী ও স্ঠাম। 

নায়কের সহায়, পদ্মাবতী শেষদিকে প্রতিনায়কের কতকটা সহায়। 

. অপ্রধান আখ্যানেও নবকুমার নায়ক (1১969801015), সেলিম প্রতিনায়ক 

(8768£0715) | দুইটা আখ্যান একত্র করিয়া দেখিলে কপালকুগুল! 

নায়িকা, প্রতিছবন্দিনী পদ্মাবতী প্রতিনায়িক!। 



৬5 কপালকুগুলা-তত্ব। 

আখ্যান ছইটী স্বতন্ত্র হইলেও স্থুকৌশলে গ্রস্থিবন্ধ; চুতুহ্য খণ্ডে 
এই গ্রন্থিবন্ধন সুম্পষ্ট, কিন্তু ন্িতীম্ত খণ্ডের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে 
তাহার সুত্রপাত। প্রথন্ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে নবকুমারের পুর্ধ- 

ইতিহাস-বর্ণনা প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর পূর্বব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আছে। 
চতুর্থ খণ্ডে আখ্যানদয় গ্রন্থিবন্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছে শুধু তাহ। 

নহে, অগপ্রধান আধথানের নায়িক! প্রধান আখানের নায়িকার ভাগা- 

বিপর্যয়ে সহান়তা করিয়াছেন। 

প্রধান আখ্যানের নায়িকার বৃত্বাস্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্য 

কতকগুলি পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; থা কাপালিক, 

অধিকারী, নবকুমার, মতিবিবি ( অর্থাৎ পদ্মাবতী ), ভিক্ষুক, শামা ; 
(শ্বাশুড়ী, ঝড় ননদ ও নন্দাইএর উল্লেথমান্র আছে)। অপ্রধান আখ্যানের 

নায়িকার বৃত্তীস্তবর্ণন ও চরিব্রবিকাশের জন্ত অপর কতকগুলি পাত্র 

পাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; থা! প্ষেমন, ভূতা, নবকুমার, 

মিহরুত্লিসা, সেলিম, খ। আজিম, খশ্রজননী, কপালকুগুলা, কাপালিক ; 

( তাহার মাতাপিতা ও উড়িষ্যা-প্রবাসী ভ্রাতার উল্লেখমাত্র আছে )। 

গ্রন্থ চারি থণ্ডে বিভক্ত। প্রথথন্ম খণ্ডের প্রথম ছুইটি পরিচ্ছেদ 

আখ্যায়িকা-রূপ অট্রালিকার সোপান। নায়ককে প্রধান আথ্যানের 

নায়িকার সম্মুথীন করিবার জন্ঠ গঙ্গাসাগর-যাত্রার প্রসঙ্গ এই দুইটি 

পরিচ্ছেদে কল্পিত।* এই প্রয়োজনে মাঝি, বুদ্ধ প্রতিবেশী এবং অস্ান্ত 

প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণের অবতারণা! করিতে হইয়াছে । এই 

প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহাদিগের তিরোভাব | (নায়কের অলীকমৃত্যু- 
পিস 

রঃ ্ীগাদন্তন্মাদপি জলনিধেদিশোইপ্যন্তাৎ। | 

আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিষতমভিমুখীভূত: । 
রস্বাবলী। 

০ পি ০ তিশশীশশি শিক টি শশী িশীাী্পশাশীটশীশী শী স্পীিশিশি ১২5 



গল্পের গঠন (১071000:0 01 076 ১601৮) ৬১ 

সংবাদ-রটনা প্রসঙ্গে আর একবার--২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে-_প্রতি- 

বেশীঙ্দিগের অবতারণ! আছে। ) এই বৃত্তান্ত সঙ্গে সঙ্গে নায়কের চরিত্রের 

উপরও আলোকসম্পাত করে। তিনি সাহসী 'ও পরোপকারী। 

প্রথস্»ম খণ্ডের অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ গুলিতে নায়কের বিপদ, উক্ত 

বিপদ্ঘটনে ও তন্নিবারণে কাপালিক, কপালকুগুল1 ও অধিকারীর কর্তৃত্ব 

এবং উদ্ধারকর্ত্রীর ভবিষ্যুৎ বিপন্লিবারণের উদ্দেশ্তে অধিকারীর পরামর্শে 

নায়ক-নায়িকার বিবাহ ও স্থানত্যাগ। এই থণ্ডে 'প্রসঙ্গক্রমে নায়ক- 

নায়িকার পূর্ব ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; আবার নায়কের পূর্বব ইতি- 

চাসের সহিত অপ্রধান আথানের নায়িকার পূর্ব ইতিহান জড়িত (এই 
খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে )। 

প্রধান আথানের নায়িকার জীবনগতির পরিবর্তন প্রথস্স খণ্ডের 
প্রকৃত বর্ণনীয় বস্ত। এই খণ্ডে নায়িকার সমগ্র কুমারীজীবন বিবৃত ও 

বিবাহিত জীবন আরব্ধ। প্ররুতিছুহিতার পৃর্বপরিবেষ্টনী-পরিত্যাথে 

এই খণ্ডের শেষ । নায়ক-নায়িক! উভয়েরই চরিত্রের পরিচয় এই খণ্ডে 

প্রদত্ত । উভয়েই পরোপকারের জন্ত উৎস্ষ্প্রাণ--অতএব উভয়ের 

উদ্বাহস্থত্রে মিলনে “যোগ্যং যোগ্যেন ( যোগায়! ?) যোজয়ে এই বাক্য 

সার্থক হইয়াছে, ইহা প্রণিধানযোগ্য । 

দ্িততীষ্ত থণ্ডের প্রথম তিনটা পরিচ্ছেদে অপ্রধান আখ্যান্র 

নায়িকার আবির্ভাব এবং উভয় আখ্যানের নায়িকাঘয় ও সংযোগী পুরুষের 

সম্মিলনে আখ্যানঘ্বয়ের প্রথম গ্রস্থিবন্ধন। বন্ছকাল পরে পতিসন্দর্শনে 

পদ্মাবতীর হৃদয়ক্ষেত্রে পতিপ্রেমের বীজ উপ্ত হইল। ইহার পরিণতি 

৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে গ্রদশিত হুইবে। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি প্রধান 

আথানের অন্ততূক্ত। ৪র্থ পরিচ্ছেদে ভিক্ষুকের ব্যাপারে প্রধান 
'আথ্যানের নায়িকার চরিত্রের আর একটু বিকাশ প্রদশিত। পরবর্তী 



৬২ কপালকুগুলা-তত্ব। 

পরিচ্ছেদগুলিতে প্রধান আখ্যানের নায়িকার পতিগৃহে স্থানলাভের 

বৃস্তান্ত বর্ধিত। এখনও পর্য্যন্ত প্রক্কৃতিদুহিতার প্রকৃতি অপরিবর্তিত । 

প্রমাণ_এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে শ্তামার সহিত কথোপকথন । 

সমস্ত জতীন্ খণ্ড (শেষ পরিচ্ছেদ ব্যতীত ) অগ্রধান আখ্যানের 
অন্তভূক্ত। ইহাতে অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের আমূল 
পরিবর্তন সবিস্তারে বণিত। ২য় খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ বছদিন 
পরে দৈবাৎ ম্বামিসন্দর্শনে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কতকগুলি 

প্রবল কারণের সমবায়ে সেই বীজের পরিণতি ঘটিল। ইহার ফলে, 

শ্বামিসঙ্গলাভের প্রবল আকাক্ষায় পদ্মাবতীর সপ্তগ্রামে আগমনে উভয় 

আখ্যানের দ্বিতীয় গ্রন্থিবন্ধন । এই ব্যাপারে প্রধান আখ্যানের নায়িকার 
ভাগ্যচক্রের বিবর্তন হইবে, পাঠকের মনে এই আশঙ্কা জাগায় । এই 

থণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে প্রধান আথ্যানের প্রতিনায়ক কাপাপিকের 

আবির্ভাবে সেই আশঙ্কা দৃট়ীকৃত হয়। এই শেষ পরিচ্ছেদে ৪র্থ খণ্ডের 

সূচনা, তথ।, প্রধান আখ্যানের নায়িকার ভাগ্যবিপর্যায়ের সুচনা । 

চতুর্থ খণ্ডের ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে প্রধান 
আখ্যানের অন্তভুত্ত। শতীম্ম খণ্ডে যেমন অপ্রধান আখ্যানের 
নায়িকার চরিত্রের বিকাশ অস্কিত, চ্তুম্থ খণ্ডের এই কয়টি পরিচ্ছেদে 

সেইরূপ প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের বিকাশ অঙ্কিত। এই 

থগ্ডের প্রথমে তাহার চরিত্রে কিঞ্চিং' পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, 

কিন্তু কাপালিকের পুনরাবির্ভীবে তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্বস্বভাব প্রাপ্ত 
হইলেন । ২য়, ওয়, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম পরিচ্ছেদে উভয় আখ্যান গ্রন্থিবদ্ধ। 
অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার সঙ্বর্ষে আসিয়া! প্রধান আখ্যানের নায়িকার 

স্বভাবের পুর্বপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ৭ম পরিচ্ছেদে অপ্রধান 
আখ্যানের ও ৯ম পরিচ্ছেদে প্রধান আখ্যানের চরম পরিণতি । শেষ খণ্ডে, 



নায়িকার দেহ-সৌন্দা | ৬৩ 

উভর আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত পার্থকা- বিরোধিতা (0078890) 

স্থপরিস্ফুট ; প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত বিশিষ্টতার অপ্রতি- 
বিধেয় পরিণামও প্রত্যক্ষীভৃত । 

নাধিকার দ্েহ-সৌন্দ্্য | 

প্রথম অধায়ে পূর্ববর্তী কবিদিগের অস্কিত সমশ্রেণীর কয়েকটি 
নায়িকার সহিত কপালকুগুলার তুলনায় সমালোচন! করিয়াছি । কিন্তু 

তাহাতে কপালকু'গুলা-চরিত্রের সকল উপাদানের সম্যক বিচার এবং তৎ- 

প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয়-প্রদান ঘটে নাই । এক্ষণে 

স্বতন্তরতাবে কপালকুগুলার চরিত্র বিশ্লেষণ করিব । 

প্রথমে তীহার বহিঃসৌন্দর্যোর কথাই বলি। 
কপালকুগুলা অপূর্বন্ন্দরী | কাব্যের নায়িকারা সকলে অগনামান্ত 

স্ন্দরী বলিয়াই বণিত হয়েন। ইহাই চিরন্তন প্রথা । বঙ্কিমচন্দ্র এ 

প্রথার অন্থা করেন নাই। কিন্তু কপালকুগুলার দেহসৌন্দর্যে আর 

একটি তন্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার সৌন্দর্য প্রন্কৃতি-দুহিতার 

উপযোগী, ইহ প্রক্কতির দান অথবা প্রকৃতিমাতার নিকট হইতে 

উত্তরাধিকারত্থত্রে প্রাপ্ত। 

অবস্ত ধরিতে গেলে, স্ুুরূপ ও কুরূপ, সৌন্দর্যা ও কুৎসিতত্ব, উভয়ই 

প্রক্কতির দান। কিন্তু এ দন্বন্ধে একটি কথা আছে। গ্রীক দার্শনিক 

প্লেটোর মতে নিশ্মীল আআ! নিজ বাদের জন্য সুন্দর দেহপিঞ্জর প্রস্তুত 

করিয়া লয়; নুন্দর দেহ নির্্ণ আত্মার আশ্রয় এবং কুৎসিত দেহ কুৎসিত 

আত্মার আশ্রয়। ইংরেজ কবি স্পেন্সার প্লেটোার এই তব্বের বিশদ 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * এই তন্বের মূর্ত উদাহরণ, শেক্স্পীয়ারের 
স্পে্পপিপাক্জাপ শিস পাশা পা পপি | পপ শশীদ 

সু /50/- ১01 15 £777%) 2710 191) £/6 604 ৮/৫/০, 
পপি পিপি শিপ পি তল পাপী পাপ পপ পা জা ০ 



৬৪ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

মির্যাণ্ডা ও ক্যালিব্যান। বঙ্কিমচন্ত্রের কাৰোও কপালকুগ্ুলা ও কাপা- 

লিকের আকৃতি-প্রকূতি এই তর্বৈরই (80011108601) প্রয়োগের 

নিদর্শন । 

,কপালকুগুলার দেহ-সৌন্দধ্য-বর্ণনায় বঙ্কিমচন্ত্র প্রাচীন কবিদিগের 

প্রথায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লম্বা ফর্দ দাখিল করেন নাই | কিন্তু তাহার দুচারিটি 

কথায়ই এই অপূর্ব রমণীমূত্তির ছবিখানি ফুটিয়! উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে 
তিনি নিপুণ চিত্রকরের সমকক্ষ | | 

“কেশভার,--অবেণীসম্বদ্ধ, সংসপিত, রাশীককৃত, আগুল্ফলন্বিত কেশ- 
ভার; তদগ্রে দেহরত্ব ; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখ! যাইতেছে । 

অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না 
হত পক শাশীপপাশীতশাপিসপ প ৭ তত শি শী লী ৭ পিত 2 শশা ীপীশিশতিত ৩০৮১ শিট শিকাঁিশীশ্টীাশ্পশীশীপীশীশী টিপা ০০ িপান্পি ? ক গাছ তত 
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71000 15061 015680 ০1 ৮7006 5075৮/0 ) 

9৮ 84 %211%27 25 2512) 2476 ৫০০4. 

--১65%15275 2//77151 2% 2771/0%7 01 2০46 

৮07 21] 09015 5০০00 15 992061001 21)0 1511 

৮8452752772 01 2764057:0 2০014. 

৮[0115 01202) 095০ ১620 10 55510021019 09551)16 00 00101 01 
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আমাদের কবিগণও বলিয়াছেন £--ন হ্যাকতি: সুসতৃশং বিজছাতি বৃত্তন্। অপিচ, 

ষঞ্জাকতিসুত্র গুণ বসম্তি। 
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তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃস্থত চন্ত্ররশ্মির স্তায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল 

লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্িগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতি; 
সে কটাক্ষ, এই সাগর-হ্ৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্ত্রকিরণলেখার স্তার ন্নিগ্ষোজ্জল 

দী্থি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়া- 

ছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অরৃষ্ত ; বানযুগলের বিমঞঞ্রী কিছু কিছু 
দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ' একেবারে নিরাভরণ। মুগ্তিমধ্যে থে 

একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা! বগিতে পারা যায় না। অর্ধচন্ত্রনিঃস্ত 

কোৌমুদীবর্ণ ; ঘনরু্ণ চিকুরজাল ; পরম্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর। 

উততফ্নেরই শ্রী বিকশিত হইতেছিল।” [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] “ 

বঙ্কিমচন্ত্র আরও বনু স্থলে কপালকুগুলার ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল বর্ণনা 
করিয়াছেন। নায়িকা যখন নবকুমারকে কাপালিকের হস্ত হইতে 

উদ্ধার করিতে উদ্যত, তখন তিনি “আগুল্ষলম্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী 

বনদেবীমুত্তি।: [১ম থণ্ড ষষ্ট পরিচ্ছেদ। ] মতিবিবি যখন তাহাকে 

দেখিতে গিয়াছেন, তখনও “অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চান্তাগ অন্ধকার 

করিয়া রহিয়াছিল ।” ] ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ |) যখন আমর! তাহাকে 

ননন্দা শ্তামার সহিত সপ্গ্রামে প্রাসাদোপরি দেখি, তখনও সেই “চন্ত্ররশ্টি- 

বর্ণাভা অবিন্যস্ত কেশভার মধো প্রায় অর্ধলুক্কায়িতা ৷ [৩র থণ্ড ষষ্ঠ 

পরিচ্ছেদ। ] যখন যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, তথন শ্তামার ভবিষ্যদ্বাণী 

'বাধাব চুলের রাশ” সত্য হইয়াছে। “সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্ৰল, ভুজঙ্গমের 

ব্যুহতুল্য, আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চান্তাগে স্কলবেণীসন্বদ্ধ হইয়াছে। 
মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দলুক্কায়িত নছে।” শেষের রাত্রিতে 

পুরুষবেশীর সাক্ষাৎকারের জন্য পুনর্যাত্রাকালে তিনি “অনবকাশপ্রযুক্ত সে 

বিশাল কেশরাশি পুনবিন্তস্ত করিতে পারেন ' নাই, ঘতএৰ আজি 

কপালকুগুল! অনুঢ়াকালের মত কেশমগুলমধ্যবত্তিনী হুই়! চলিলেন । 
চি 



৬৬ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

[ ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ। ] আবার ৭ম পরিচ্ছেদে আমরা “আলুলায়িত- 

কুস্তলা” কপালকুগুলার দর্শন পাই । 

কপালকুওগুলার আগুল্ফলম্থিত ঘনকৃষ্ণ কেশদামের উল্লেখে আমাদের 

আবার কালিদাসের শকুন্তলা, মিল্টনের ঈভ ও বায়রনের হেইডীকে মনে 
পড়ে। চারি জনেরই চিকুরপ্রকর উপকথার কেশবতী রাজকন্তার মত। 

শকুত্তলার “বন্ধে অংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুল৷ মুর্দজাঃ দুষ্যস্তকর্তৃক 

(১ম অঙ্কে) বণিত ও বিদূষক কর্তৃক (ষষ্ঠ অঙ্কে) পুনরুল্লিখিত 

হইয়াছে *। অতএব নামটি দন্ত্যসকারাদি বাণান করিয়া তাহাকে 

কুস্তলপ্রশস্তিমতী বলিতেও পারা যায়। 

ঈভের কেশবর্ণনা সুবিদ্িত।. তিনিও কপালকুখুলার ন্তাক়্ প্রকৃতি- 

ছহিতা, সুতরাং “অবেণীসম্বদধকুস্তলা্ু( তবে তাহার কেশ অবশ্ত বিলাতী 

রুচি অনুসারে স্বর্ণবর্ণ বলিয়া বণিত সটুপরস্ত নিষ্পাপ অবস্থায় নিরাভরণ! 

বিবস্ত্রা অনাবৃতদেহা! ঈভের চিকুরকলাপে তাহার সর্ধাঙ্গ আবৃত করিয়া 1 

পিউরিট্যান কবি আদিম মানবীর লজ্জারক্ষা করিয়াছেন । 
১1)০, 85 4 ৮61] 09৮17 0 6176 319109017 ৮71১, 

[107 01770017190 5910917 0:55565 ৮016) 

[15165119010 11 20001711110190 ৮৮৮9৫ 

&5 006 ৮1119 00115 1101 091701115, 

প্রকৃতিছ্ুহিতা কপালকুগ্ডল! কিন্তু নিরাভরণা হইলেও শকুস্তল! ও মির্যা- 

* মরীচির আশ্রমে ( সপ্তম অক্কে ; শকুন্তলা প্রোষিতভর্তৃকা সুতরাং 'ধৃতৈক- 

বেণিত?। 

+ বস্কিমচন্্র 'শীতারামে' [১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ ] বুক্ষারূ্ঢ়া জ্ীকে যখন 

“অসংখ্য জনতার সন্ুধবর্তিনী' করিয়াছেন, তখন তাহাকে বৃক্ষের 'ঘনশাখাপল্লব” 

দিয়! ঢাকিয়। ফেলিয়াছেন। এখানেও কবির উদ্দেশ্ট নারীর লজ্জানিবারণ। 
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গার মত সমাজান্ুমোদিত পরিচ্ছর্দে আবৃতদ্েহা। তথাপি কবি 
বলিয়াছেন__“কেশরাশিতে স্বন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন ,করিয়াছিল। 

্ন্ধদেশ একেবারে অবৃশ্ত, বাছুযুগের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা 
যাইতেছিল!+ 

হেইডীর কেশ বিলাতী রুচি অনুসারে ঈভের কেশের স্তায় স্বর্ণবর্ণ, 

উহা কপালকুগুলার কেশের ন্যায় চরণচুন্বী, কিন্তু বেণীবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে 

লহ্বিত। 

1101 01030010110 10901, ৮১110591011 10005 ৮66 101114 

[17 102105 1991811)0 ) 000 070051) 105080016 ৮০06 

12৮০1) 01 00101010950 107 816712010 111010110, 

[0155 17921559010 1701 1)991. 

[ £9/./7/67, ০760 11. ১৪048 1716] 

17101170175 10170 80100117) 2৮০১ 019৬] 60179110601 

[10৮0 1170 27 11110 07০00 10101) 075 উদ্রাঃ 

1)50১ ৮101) 1015 0001711116 11010007-700 0010 0077009] 

17161 7075017119110%0 21415 0010], 

| ০8769 111, ১6878 73 ] 

কপালকুগুলার অবেণীসম্বদ্ধ কুস্তলকলাপ প্রকৃতিদুহিতার উপযোগী । 

স্ন্দরীকুলের কেশের আকর্ষণে (বৈজ্ঞানিকের কৈশিক আকর্ষণ 

নহে!) প্রস্ততপ্রসঙ্গ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহাতে 

আশ্চর্য্যই বাকি? কৰি বলিয়াছেন-__ 

ক এই সকল উদ্ধত বাক্যের ঘটা দেখিয়। কেহ যেন ভাবিয়া লা বসেন ঘষে, 

বঙ্কিমচল্দ্রের মানসী সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার চুল ধার-করা, অর্থাৎ পরচুলা মাত্র ! 



শু কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

1917 095585 [72173 11790911209 21911215 

4110139206৮ 013 05 10) 2. 51102161191, 

্ [ ৮৮ +7:26 07 1/6 7-90%. ] 

এক্ষণে কপালকুগ্ুলার বহিঃসৌন্দর্য্য ছাড়িয়া তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্যের 
বিশ্লেষণ করিব, ইংরেজ কবি স্েন্সারের ভাষায় 079. 17৮20 
7১62৮ 01176: 11619 9]011]70 প্রদর্শন করিব । বৈষ্ণব কবির 

কথায়, 'এহে। বাহ আগে কহ আর ।” 

নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ। 

( /* ) আদিম মানব-প্রকৃতির উপাদান। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানব-প্রককতিতে ছুর্দম কৌতুহল- 
পরায়ণতা, বিম্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি স্বভাবজ বৃত্তি 

থাকে । কপালকুণগ্ডলার চরিত্রে এ সকল বৃত্তি ত আছেই, তৎসঙ্গে 

অকৃত্রিম সরলত। থাকিয়া তাহাকে প্রকৃত 'প্রকৃতিদ্ুহিতায় পরিণত 

করিয়াছে । প্রথমে, এই স্বভাবজ বৃত্বিগুলি তাহার চরিত্রে কি ভাবে 

বর্তমান, তাহার আলোচনা! করিয়া, পরে তাহার চরিত্রের অস্তনিহিত 

উতরুষ্টতর গুণাবলির পরিচয় দিব। 

১ম খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডল! অপরিচিত যুবা পুরুষ নব- 

কুমারকে দেখিয়া কিঞ্ন্মাত্র লজ্জা, সন্কোচ, ভয় করিলেন না, স্বচ্ছন্দে 

গ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিলেন । লোকসমাজে মিশিলে যে 

লজ্জাশিক্ষ। হয়, ষে লজ্জাশীলতা৷ শকুস্তলার প্রকৃতিকে রমণীয় করিয়াছিল, 

কপালকুগ্ডলার চরিত্রে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অপরিচিত পুরুষের সহিত 

আমাদের সমাজে এরূপ বাক্যালাপ দোষাবহু-_বিশেষতঃ যুবকযুবত্তীর 
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পক্ষে ; এমন কি প্রাচীন সমাজের চিত্রেও সেই দোষ পরিহার করিবার 

মানসে কালিদাসকে শকুস্তলার যুগলসথী করনা! করিতে হইয়াছে। 
মির্যাণ্ডার স্তায় কপালকুণগ্ডলার এই ব্যবহার তাহার অসামান্য সরলতা ও 

সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার ( 013001117010117119)) ) নিদর্শন | সরলতার 

জন্তই এই সঙ্কোচদাধবস-হীনতা ; ইহা প্রগল্ভতা, ব্যাপকতা বা বেছায়ামি 

নছে। নারীর ভূষণ যে লজ্জ!, তাহ!র অভাবেও নায়িকাচরিত্রের মাধূর্যা- 

সৌকুমাধ্য নষ্ট হয় নাই, ইছাই বঙ্কিমচন্ত্রের ও শেকৃস্পীয়ারের লিপি- 
চাতুর্ষ্োর প্রকুষ্ট প্রমাণ। 

এই প্রথম-সাক্ষাতে নায়ক-নায়িকা “বন্ুক্ষণ দুইজনে চাহিয়! 

রহিলেন।, কিন্তু ইহা “এ চাহে উহার পানে, চিতহারা দুইজনে, বাক্য 

নাহি সরে রে”--এবংৰিধ অবস্থা নহে। ইহা চারিচক্ষুঃর চোরা চাহনিতে 

প্রথম প্রেমোন্মেষের সুচনা নহে । স্থতরাং এ চাহনিতে (শকুস্তলার বা 

শ্ীরাধার ন্যায়) লঙ্জাসঙ্কোচ নাই। ইহা বিস্ময়জনিত ; মির্যাডার ন্যায় 

কপালকুগ্লাও বিরলমন্ুষ্য প্রদেশে এই নবীন আগন্তককে বিশ্ময়পূর্ণ ও 

প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, ইহাই কবির তাৎপর্য্য । কৌতুহল 

ও বিশ্ময় এপ আদিম মানব-গ্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক । 

আর একটি দৃশ্তে ( পরবর্তী পরিচ্ছেদে ) নবকুমার যখন কাপালিকের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীত হইতেছেন, তখন “অকম্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে 

কাহার কোমল করম্পর্শ হইল ।, অসঙ্কোচে পুরুষের গাত্রস্পর্শ, এই 

দ্বিধাশূন্ততা'ও “ষোড়শী”র সরলতা ও সমাজনিয়মানতিজ্ঞতার পরিচয় । 

'নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অস্কুলি প্রদান করিয়া আছে। 

নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাকান্ছত্তি নিষেধ করিতেছে । আমরাও 

বুঝিলাম, রমণী শুধু সরলা নহেন, পরস্তু বুদ্ধিমতী। জীবনসংগ্রামের 

সঙ্বর্ষে না আসিয়াও তাঁহার ধীশক্তি প্কুত্তিলাভ করিয়াছে । নবকুমার 



৭ কপালকুগুলা-তত্ব। 

সপ্বন্ধে কাপালিকের নিষ্ঠুর উদ্দেস্ত বিষয়ে কপালকুগুলার স্পষ্টজ্ঞানও 
তাহার বুদ্ধির পরিচায়ক । “নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, 

তুমিকি জান না? কাপালিকের খড়ী স্থানাস্তরিত করিয়া রাখাও 

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক । পরস্ত নবকুমারকে আসন্ন বিপদ্ হইতে 

রক্ষা করিতে তিনি যে ষে উপায় অবলম্বন করিলেন, তৎসমস্তই তাহার 

সাহস ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। আবার অপরিচিত যুবককে অধিকারীর 

আশ্রয়ে আনয়ন যেমন একদিকে তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তেমনি 

অন্তদিকে ইহাও সপ্রমাণ করে ষে, পাছে লোকে কিছু বলে” তদ্বিষয়ে 

দ্বিধাবোধ তাহার প্রকৃতিতে নাই। অর্থাৎ তিনি সমাজনিয়মানভিজ্ঞা । 
ইহার পরে অধিকারীর সহিত কপালকুগুলার ষে কথোপকথন হুইল, 

[ ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ] তাহাতে বুঝা যায়, কপালকুগ্ডল! সমাজের 

আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সাক্ষাতজ্ঞান লাভ করিয়া অভিজ্ঞ ন! হইলেও, 

অধিকারীর মুখে শুনিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন। যুবতীর যুব 

পুরুষের সঙ্গে অন্তত্র গমন দৌষাবহ, ইহা তিনি অধিকারীর মুখে 

শুনিয়াছেন। কাপালিকের হস্তে কি অত্যাচারের আশঙ্কা, তাহাও 

অধিকারীর মুখে শুনিয়া “কিছু বুঝিল না, তবে তাহার বড় ভয় হইল।, 
মির্যাণ্ডা বোধ হয় ক্যালিব্যানের তুর্যবহারে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টজ্ঞান লাভ 

করিয়াছিলেন। অধিকারীর সঙ্গে কথাবাত্তীয় বুঝা যায়, কপালকুগ্ুলা 

বিবাহ কি পদার্থ বুঝিতেন না) মির্যাণ্ডা ও শকুস্তলার তুলনায় তিনি 

সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । 'বি-_বা_হ, এই 

কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন । বলিতে 

লাগিলেন, “বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্ত 

কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না । কি করিতে হইবে 1”... অধিকারী 

মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন, কপালকুগুল! মনে করিলেন, সকলই 
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বুঝিলেন।” [ ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ]1* এ সকল বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে 
পিতৃকল্প অধিকারীর সহিত আলোচনা করাতেও তাহার অসামান্ত সরলতা 

ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। মির্যাগ্ডার চরিত্রে 

অনুরূপ অবস্থায় এইরূপ সরলতা দেখা যায়। কেননা উভয়েই সমাজ 

হইতে দূরে বাস করিতেন, সমাজে বাস করিলে যে লজ্জাসঙ্কোচ-শিক্ষা 

হয়, তাহ! তাহাদিগের হয় নাই। পক্ষান্তরে আশ্রমে বাদ করিলেও 

শকুস্তলা একেবারে সমাজ-নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং এরূপ 

স্থলে তাহার চরিত্রে লজ্জাজড়তা দেখা যায়। 

স্বামীর সহিত পতিগৃহে যাইবার পথে [২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ ] 

'পান্থনিবাসে? যখন মতিবিবি তাহাকে 'অনিনিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন? 

তখন কপালকুগুলা £কিছু বিস্মিতা।” এই বিস্ময় প্রকৃতিভ্হিতার পক্ষে 

শ্বাভাবিক। “মতিবিবি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কারাদি মুক্ত করিয়া একে 

একে কপালকুগুলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুগুলা কিছু বলিলেন 

না।, নবকুমার অলঙ্কার-গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন, কপালকুগ্ুল। 

করিলেন না । এই তুষীস্তাব স্ত্রীজাতির অলস্কারগ্রীতির পরিচয় নহে, 

ইস! তাহার অসামান্য সরলতা ও সামাজিক আচারজ্ঞানের অভাবের 

পরিচয় । ম্নেহময় অধিকারী যখন তাহার কাপড়ে অর্থ বাঁধিয়! দিয়া- 

ছিলেন, তখন তিনি যেমন দ্বিধাশৃন্তা, অপরিচিতার নিকট দানগ্রহ্ণ 

করিতেও তিনি সেইরূপ দ্বিধাশূন্তা। কেন না এরূপ দানগ্রহণে যে 

রঙ  জঙজ এলিয়টের এপিরও বিবাহ-সন্বধে এইরপ টা জান  ছিল। 

1257771১005 [0)217160) 4১707) ১০১১৪--এপির এই বাক্য তাহার সরলতা ও 

সমাজনিয়মানভিজতার পরিচয়। এপিও নিঃসক্কোচে ম্েহষয় পালক-পিতার 

সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্থা কাহয়াছে। তবে সে প্রণয় কি পদার্থ তাহা বুবিত 

এবং প্রপয়েও গড়িয়াছিল। কপালকুওলা 'ও রস বঞ্চিত? 
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নিজেকে খাটো! কর! হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন না । স্বামীর সমক্ষে 
মতিবিবি যখন তাহার মুখ দেখিতেছিলেন, তখন তাহার কুলবধুচিত লজ্জা 

হইল না। ইহাও পূর্বোক্ত কারণে। 
(পরপরিচ্ছেদে ) “শিবিকারোহণে” যাইতে যাইতে যখন তিনি 

ভিক্ষুকের মুখে শুনিলেন গহনা পাইলে সে সন্তুষ্ট হয়, তখন তিনি “অকপট- 

হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন” গহনা 

পাইয়াই ভিক্ষুক দৌড়িল কেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। 
এখানেও তাহার অসামান্ত সরলতার পরিচয়, ইহা নির্কুদ্ধিতা ব 

অমিতবাগ্দিত।৷ নহে । (তিনি অলঙ্কাররাশির মূল্য জানিতেন ন11) 

লোকালয়ে বাস করিয়| তাহার কোন নানসিক পরিবর্তন হইয়াছিল 

ফিনা, জানিতে কৌতুহল হয়। ২য় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে ( "অবরোধে? ) 
ও ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে ( শিয়নাগারে”) স্নেহময়ী ননন্দা শ্তামার 

সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎপাঠে সে কৌতুহল চরিতার্থ 
হয়। আমরা পাঠকবর্গকে পরিচ্ছেদ ছুইটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

প্রথমটিতে দেখি, যোগিনী যোগিনীই আছেন; পূর্বের স্তায় এখনও তিনি 
সেই সরল সংপারানভিজ্ঞা বনবালা। এখনও পূর্বের ন্যায় “সমুদ্রতীরে 
সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই তাহার সুখ জন্মে । বুঝা গেল, 

লোকালয়ে বাস করিয়াও এখনও পর্যাস্ত তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন 

হয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, শকুস্তলার ন্যায় প্রকৃতির সহিত 

একাত্মতা কপালকুগুলার বেলায় স্পষ্টভাবে বরিত হয় নাই; কিন্তু এই 

“বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই সুখ জন্মে, বাক্যে বুঝা যায় তাহার 

অস্তঃপ্রকৃতির উপর বহিঃগ্রকৃতির প্রভাব কত গভীরভাবে মুদ্রিত। 

আদিম-মানবপ্ররকতির স্বাধীনতা প্রিয়তাও এখনও অক্ষুঞ্ন আছে। 

৪র্ঘ খণ্ডের প্রারন্তে কিন্তু দেখা যায়, তাহার প্ররুতিতে কিঞ্চিৎ 
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পরিবর্তন হইয়াছে। বাহ্দৃস্তে এখন তিনি “আলুলায়িতকুস্তল! ভূষণহীনা' 
কপালকুগুলা নহেন, 'ম্পর্শমণির সাহাযো ষোগিনী গৃহিণী হুইয়াছে ; 

আবার শ্তামীর সাহচর্য ও সাহায্যে কেশবেশেরই যে কেবল পারিপাট্য 

হইয়াছে, তাহা নহে, কিঞ্চিৎ সংসারজ্ঞানও জন্মিয়াছে। তিনি শ্ঠামার 

ঃখ বুঝেন, শ্ামার ছুঃখে ছুঃখবোধ করেন। “তুমি কি মনে করিয়াছ 

যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব? এই প্রশ্লরে বুঝ! 

যায়, তিনি সমাজের নিয়ম (0010৮016101) জানিয়াছেন, অথচ. 

তাহার উপর তাহার আস্থা! নাই । পূর্বের ন্যায় এখনও তিনি 'পাছে 

লোকে কিছু বলে”, এই ভয়ে ভীতা নহেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার 

কথা, 'মন্দলোকে মন্দ বলিলেই আমি তাতে মন্দ হইব না।” তিনি 

সমাজে থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মত টলটল করিতেছেন, একেবারে 

সামাজিক বিধিনিষেধে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি লোকা- 

চার লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া বনে একাকিনী ওঁষধ তুলিতে যাইতে 

উদ্ভত। এ সম্বন্ধে তিনি শ্তামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর অসস্তোষের 

ভয়ও করিলেন না। “যদি জানিতাম ষে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তৰে 

কদাপি বিবাহ করিতাম না'_-এই বাকো, তীহার স্বাধীন বন্প্রক্কৃতি 

এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, বুঝা যায়। (পরিচ্ছেদের শীর্ষে “রাধিকার 

বেড়ী ভাঙ্গ' ছত্রটিও তাহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে। ইহ! 

প্রকৃতিহ্ুহিতার চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত। ) 

আবার স্বামীর প্রতি “আইস, আমি মবিশ্বাসিনী কিনা, স্বচক্ষে 

দেখিয়া যাও” এই গর্ধিত বচনে একদিকে যেমন তেঞস্বিতা ও 

শুচিতা প্রকাশিত হয়, অন্ধদিকে তেমনি সামাজিক আচার-নিয়ম 

সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিজলীর জঙ্গলে স্ত্রীজাতির 
সতীত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার অস্পই জ্ঞান ছিল, এক্ষণে সমাজের 
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সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। অথচ তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিতে অকুষ্ঠিতা ; ইহাতে বুঝা যায় 
তাহার পুর্ব-প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্তিতহই আছে। এখনও তিনি রান্ডিতে 

বনে বনে ভ্রমণ ভালবাসেন, তাহাতে কিছু দৃষ্য আছে, স্বীকার করেন ন1। 

তিনি স্বামীর “নিষেধ সত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী 

যাইতেন; যাহার তাহার সহিত বথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্ত 

তাহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে বনভ্রমণ করিতেন।” [৪র্থথণ্ড ৫ম 

পরিচ্ছেদ।] এ সকল স্থলে প্রকৃতিভুহিতার শ্বাধীনতাপ্রিযতা, এক- 

গু'য়েমি প্রভৃতি বৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয়তা 

সত্বেও তাহার স্বাভাবিক শুচিতা অব্যাহত । 

গ্রন্থের সমগ্র চতুর্থ খণ্ডটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । কেন না এই অংশ 

হইতে বুঝা যায়, বহুদিন মনুষ্যসমাজে বাস করিয়! তাহার প্রকৃতি কি 

পরিমাণে পরিবপ্তিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণে অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

হয়ত কাপালিকের পুনরাবি9্ভাবে তাহার পুর্ধপ্রক্কৃতির পুনঃগ্রতিষ্ঠা এবং 

ঘটনাচক্রে অকালে জীবনাবসান না হইলে পরিবর্তন আরও অধিকদুর 

প্রসারিত হইত। 

এই খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে কপালকুগুল! “নিবিড় বনমধ্যে আলে!” 

দেখিলেন; তিনি 'পূর্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে তয়হীনা, অথচ 
কৌতৃহুলময়ী |” আলো! দেখিয়া তিনি “ভীত হইবেন কি প্রফুল্লিতা 

হইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। আবার ৪র্থ পরিচ্ছেদে 

তিনি যখন পুরুষবেশীর সহিত পুনর্ধবার সাক্ষাৎ স্থির করিলেন, তখন 

তৎমম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “তিনি কৌতুহলপরবশা রমণীর স্তার় 

সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশি-দর্শনলোলুপ যুবতীর স্তায় সিদ্ধান্ত 

করিলেন। এই কৌতুহল সকল রমণীতে, এমন কি সকল মানবে, 
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বর্তমান থাকিলেও, আদিম-মানবপ্রকৃতিতে অধিক পরিমাণে থাকে । 

পুরুষবেশীর “কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুগুলার ভীতিসার হইল। কপাল- 

কুগুলা নয়ন-পল্পব নিক্ষিপ্ত করিলেন' ও সত্বর উত্তরদানে সমর্থ হইলেন 
না। এ সকলের কারণ গ্রন্থকার নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন £--এখন 

কপালকুগুলা৷ কতকদুর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্ন৷ হইয়াছিলেন।” পূর্বের 

সে সাহস ও দক্কোচহীনতা এক্ষণে অব্যাহত নাই। “অজ্ঞাত রাত্রিচর 
পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কিছু ভীতাও হইলেন। স্থতরাং সহসা 

কোন উত্তর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।” এস্কলেও তঃহার 

প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন প্রভীয়মান। যাহা হউক, এই বাকৃশক্তিলোপ 

অল্লক্ষণের জন্ত ; “সহসা কপালকুগুল! বাকৃশক্তি পুনঃপ্রাণ্ড হইলেন ।” 

পুরুষবেধী তাহার হস্তধারণ করিলে, “কপালকুগ্ুলা অতিক্রোধে 

হস্তমুক্ত করিয়া লইলেন।” এখন সমাজে থাকিয়া তিনি পরপুরুষের 

এরূপ আচরণ দৃম্য, তাহা বুঝিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহার “উদ্বেগ :ও 

“ভয়” সঞ্চারিত হওয়াও তাহার লোকালয়ে বাসের ফল, তিনি এখন সমাজে 

থাকিয়া! মানবকৃত অত্যাচার পাপাচার মন্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন । 

অথচ চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'পতিব্রতা বুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জনে 

অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়৷ তাহার 

সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের 

উদ্দেস্ত দৃষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই। পুরুষে পুরুষে ব! 
সত্ীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাতের 

উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাহার বোধ ছিল।” অর্থাৎ 

তিনি সমাজের বিধিনিষেধ জানিতেন, কিন্ত মানিতেন না । অপরদিকে, 

পুরুষবেশীর সহিত “সাক্ষাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল জন্মিবে তৎসম্বন্ধে বিতর্ক 

তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক | 
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সপ্তম পরিচ্ছেদে লুৎ্ফউন্নিসা বখন নিজ পুরুষবেশধারণের কারণ 

নির্দেশ করিলেন £--“তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভি- 

প্রায়ে, তখন কপালকুগুলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নুৎফউন্নিসা 
পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে কি প্রকারে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে 

পারে, তাহা তাহার সরল ও নির্মল প্রকৃতিতে বোধগম্য হইল না। 

তিনি সপত্ীর কি উপকার করিতে পারেন, তাহা যতক্ষণ সপত্বী খোলস৷ 

করিয়৷ না বলিলেন, ততক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না । তাহার পর সপত্ী 

যখন শ্বামিত্যাগের পরিবর্তে অট্টালিকা দান দাসী দিতে চাহিলেন, তিনি 

তাহার মর্ম বুঝিলেন নাঁ। সপত্বী বিদায়কালে তাহাকে পূর্বপ্রদত্ 

অলঙ্কাররাশির ন্যায় “বনুধনে ক্রীত অস্ুরীয়, উপহার দিলেন, তখনও 
তিনি (সপতীর দান জানিয়াও) পূর্বের হ্যায় তাহা! অবিচলিতচিত্তে 

গ্রহণ করিলেন। এসমস্তই তাহার অকৃত্রিম সরলতার নিদর্শন । 

শেষ দৃশ্তে যখন নবকুমার জানিতে চাহিলেন__'একবার বল ষে 

তুমি অবিশ্বাসিনী নও, তখন অবগত তিনি নবকুমারের অসহা যন্ত্রণার 

কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লুৎফউন্নিসার কথাগুলি অবস্তই তাহার মনে 

পড়িয়াছিল :__'আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া 

দিতাম । [ ৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ। ] তছুত্বরে তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, 

তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই” এবং ক্ষণপরে অগ্পকথায় পদ্মাবতীঘটিত ব্যাপার 
বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন-__“আমি অবিশ্বাসিনী নহি ।' এ অবস্থায় সাধারণ 

নারীর মত তাহার ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, অপমানজ্ঞান, আহত 

আত্মসম্মান প্রভৃতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। 

(4০ ) করুণা। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানবপ্রকৃতির মুল উপাদান কৌতু- 
হুল-পরায়ণত! প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা রমণীর রমণীয়ত্ব সম্পাদিত হয় না। 
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রমণীয় রমণীতে আমর! দেহের সৌন্বধ্য, হৃদয়ের কোমলত! ইত্যাদি 

'আশা করি । কপালকুগডলার দেহের সৌন্দর্যোর কথা বলিয়াছি, তাহার 
সরলতার কথাও বলিলাম। কিন্তু এই অকৃত্রিম সরলতাই তাহার সর্ধোৎ- 

রুষ্ট গুণ নহে। তাহার প্রকৃতিগত করুণা তাহার চরিত্রের প্রধান 

গৌরব। * জনবিরল প্রদেশেই হউক আর লোকালয়েই হউক, যখনই 

তাহার করুণা- প্রকাশের অবসর আসিয়াছে, তখনই তিনি শ্বতঃ উৎসারিত 

করুণা-প্রবাহে পাঠকজদয় ভাসাইয়া দিয়াছেন । এক্ষণে এই গুণাতি- 

শয্যের আনুপুর্তিক পরিচয় দ্রিব। 

আমরা যখন কপালকুগুলার প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনি অপরি- 

চিত পুরুষ নবকুমারকে দেখিয়া 'স্পর্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর 

স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে স্তন্ত করিয়া রাখিলেন।'..নবকুমারের দৃষ্টি চম- 
কিত লোকের দৃষ্টির স্তায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্ত 
তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল। এইরূপে বন্ক্ষণ দুইজনে 

চাহিক্জ রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কঠম্বর শুনা গেল। তিনি 

অতি মৃছুম্বরে কহিলেন, “পথিক, ভুমি পথ হারাইয়াছ ?”..*রমণী কোন 

উত্তর না পাইয়া কহিলেন, “আইস 1” এই বলিয়া তক্ুণী চলিল) “পদ- 

ক্ষেপলক্ষ্য হয়না । বসন্তকালে মন্দানিল-সধ্চালিত শুভ্র মেঘের স্ায় 

ধীরে ধীরে অলক্ষাপাদবিক্ষেপে চলিল ।” | ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] 

পূর্বে বলিয়াছি কৌতূহল ও বিস্ময় আদিম-মানবপ্রকৃতিতে পূর্ণমাত্রায় 
বিদ্তমান। কিন্ধু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কপালকুগ্ডলার করুণা, কৌতু- 
'হুল ও বিল্ময়কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তীহার দৃষ্টিতে “বিশেষ উদ্বেগ 
প্রকাশ হইতেছিল', ইহাই তাহার প্রমাণ। এহ দৃশ্যে তাহার বাক্যে ও 

নু রূসোর মতে দয়া আদিম-যানব-প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ রা, হা নারীজাতির 

বিশিষ্টতা নকে ! 



ণচ কপালকুণ্ডলা-তব । 

কাধ্যে সরলতার সঙ্গে সঙ্গে নারীহৃদয়ের কোমলতা, পরছুঃখকাতরতা।, 

করুণা ও তজ্জনিত পরোপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

তিনি দিগ্ত্রান্ত পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া দিতে বাগ্র। অথচ ইহা 

কেবল ককণার প্রবর্তনায়, অন্তান্ত কাবো যেমন সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সঞ্চার 

হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ নাই। 

অদুর-ভবিষ্যতে কপালকুগুলা' নবকুমারকে ইহা অপেক্ষা শতগুণে 

ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন, উল্লিখিত ঘটনা! তাহার 

(19761906 ) হৃচনামাত্র । 

পরবর্তী পরিচ্ছেদে নবকুমার খন কাপালিকের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ বধার্থ 
নীত হইতেছেন, তখন তীহার উদ্ধারার্থ কপালকুগুলা পশ্চাৎ হইতে 

তাহার গাত্রস্পর্শ করিয়া ও মুখে অঙ্কুলি দিয়া বাক্যম্ফন্তি নিষেধ করিয়া, 
মুদুস্বরে বলিল “কোথা যাইতেছ ? যাইও না। ফিরিয়া যাও-_পলায়ন 

কর।” ইহাতেও ফল হইল ন! দেখিয়! সে “তীরের তুলা বেগে * তীহার 

পার্শ্ব দিয়া গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, “এখনও পলাও । নর- 
ংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?” 

অনস্কোচে পুরুষের গাত্রম্পর্শ কেবল ষে তীহার সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার 

* “পদক্ষেপ লক্ষ্য হয়না” 'বষস্তকালে সঞ্চালিত মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে” 

“তীরের তুল্য বেগে গমন” ইত্যাদি বাকা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বণিত প্রককতি-ছুহিতার 

কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। 
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ফল, তাহ! নহে, এই কার্ধ্য তাহার সর্ধবাতিশায়িনী করুণারও প্রমাণ । 

বিপন্নের বিপছ্ুদ্ধারের জন্ত তাহার পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও স্বদৃঢ় অধ্যবসায় 

দেখিলে বুঝা যায়, তাহার করুণাবৃত্ত কত প্রবল। 

নবকুমার অভিভূত, কিংকর্তবাবিমুড়; কপালকুগ্ুলা তাহাকে পুনঃ 

পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেও নবকুমার আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারি- 

লেন না। তাহার পর, কাপাপিক যখন বলিদানে উদ্ত, তখন “বথায় 

খড়গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়গ পাইল না।, হহাও বৰিপদ্বারিণী মায়ের 

বিপদ্বারিণী মেয়ের উপযুক্ত কার্য। তাহার পর কপালকুগুলা 

কাপালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে নবকুমারের সম্মুখে খড়ীহস্তা কিন্ত 

অভয়ামৃত্তিতে দর্শন দিলেন, খড়গদ্বারা তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং 

অধিকারীর নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে বিপন্ের প্রাণরক্ষা করিতে 

প্রার্থনা করিলেন। [ষষ্ঠ ও ৮ম পরিচ্ছেদ।] তিনি কাপালিকের 

একাত্ত বাধা হইলেও 'এক্ষেতএ্ে অবাধাত| দেখাইলেন, খড়ী চুরি ও 

প্রবঞ্চনা করিতে ও দ্বিধাবোধ করিলেন না, কাপালিকের ক্রোধে 

নিজের ষে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া, 

পরের প্রাণরক্ষা/ করিলেন ' গ্রন্থকার পরে বলিয়াছেন, “কাপিকার 

পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, হহা তাহার পরদুঃখ-ছুঃখিত 

হৃদয়ে সহিত না।” [ ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] এক্ষেত্রে তাহার করুণ! 

তাহার প্রগাঢ় ভবানীভক্তিকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ মির্যাণ্ডা, 

বা গ্রীক পুরাণে বণিত মিডিয়া বা এরিয়্যাডনির স্তায় তিনি প্রবল 

প্রেমের প্রভাবে নায়কের প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়েন নাই। এই 

পরোপচিকীর্যা অবিমিশ্র করুণা-প্রস্তত। এই মোহিনী মুর্তিতে যেন 

কবি বিহারীলালের “করুণা-সুন্দরী” ও “ম্থরবালা,মুত্তি একাধারে 

বিরাজিত। 



৮৩ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

“যেন দেববাল! ককপায় নামিয়ে অবনীতলে 1, 

“কিবা অমায়িক বদনমগণ্ডল, 

কিবা অমায়িক বাসন সকল, 

কিবা অমায়িক নয়নগতি, 

কিবা অমায়িক সরল মতি ।” 

আবার ৮ম পরিচ্ছেদে অধিকারীর সহিত তীহার কথাবার্তী হইতে 

জানা! যায়, কাপালিকের নিটুরতার পরিচয় পাইয়াও কপালকুগুলা 
কাপালিককে তাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তিনি 

বলিতেছেন, 'ততীহাকে তাণগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। 

তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন” এই মমত! ও 

কৃতজ্ঞতা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার প্রকৃতি কত কোমল। নিষ্ঠুর 

কাপালিককেও ছাড়িয়া যাইতে বাহার মন সরে না, তীহার স্েহুময় 

অধিকারীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই 
অনুমান করা যায়। 'তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুগ্ডলা 

কাদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদ সে বিদায় 

হইতেছে” [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] এই বিদায়দৃশ্ত শকুস্তলার 
বিদ্রপ্ঠের স্তায় সবিস্তারে বর্ণিত না হইলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, 

কপালকুগুলার হৃদয় কত কোমল, তাহার মায়া-মমতা কত গভীর । 

প্রথম থণ্ডে কপালকুগুলার কুমারীজীবন শেষ হইয়া বিবাহিত-জীবনের 

কেবল সুচনা হুইয়াছে। জীবনের এই ভাগে তাহার করুণ! কত গভীর, 

তাহা দেখিলাম। স্বামীর সহিত পতিগৃহ-গমনকালে তিনি ভিক্ষুককে 
তাহার প্রার্থনামত অলঙ্কাররাশি প্রদান করিলেন। [২য় খণ্ড ৪র্থ 
পরিচ্ছেদ ]| যদিও সরলা বনবাল! অলঙ্কারের মূল্য জানিতেন না, তথাপি 

গহন! পাইলে ভিক্ষুক সন্তষ্ট হয়, তাহার এ কথা শুনিয়া! তিনি ষে 'অকপট- 
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হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন, ইহাতে 
তাহার দয়া ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে। লোকালয়ে বাসকালে 
তাহার মনের অন্ত পরিবর্তন হইলেও দয়াবৃত্তি অবিকৃত থাকিবে, এই 
সামান্য ঘটনা তাহারই (1)701006 ) সচনামাত্র | 

এই অবিকৃত দয়াবৃত্তির প্রমাণ “এক বৎসরের অধিক কাল লোকালয়ে 
বাসের পর ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদ 

বণিত ননদভাজের কথোপকথন হইতে তীহার পূর্বের স্তায় করুণা, 
সমবেদনা! ও পরোপচিকীর্যাপ্রবৃত্তির প্রক্ষ্ট পরিচয় যাওয়া যায়। তিনি 

শ্নেহময়ী ননন্দাকে স্বামি-সৌভাগাবতী করিবার উদ্দেশ্যে লোকনিন্দা 
এগ্রাহ করিয়া একাকিনী রাত্রিকালে বনে গঁধধ আহরণ করিতে যাইতে 

কৃতনিশ্য়। এ সম্বন্ধে তিনি হামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর 
অসস্তোষের ভয়ও করিলেন না। স্বামী বাধ! দিতে আসিলে তাঁহার মনঃ- 

কষ্টের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, “তুমি পরের : 
উপকারে বিদ্বা করিও না।” ধরিতে গেলে, এই করুণা-প্রণোদিত 

কার্ষ্যেই তাহার ভবিষ্যৎ বিষম পরিণামের উৎপত্তি । 

তাহার এই অবিকৃত দয়াবৃত্তির আর একটি পরিচয় তাহার সপত্বী 
পল্মাবতীর প্রতি ব্যবহার। সপত্বী তাহাকে সকল কথা বলিয়া অবশেষে 

বখন স্বামী ত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন তিনি কির্ৎকাল চিন্তার পর 

অম্লানবদনে বলিলেন, 'আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব! 

তোমার মানস সিদ্ধ হউক--কালি হইতে বিস্বকারিণীর কোন সংবাদ 

পাইবে না । আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব” [৪র্থ খণ্ড 

৭ম পরিচ্ছেদ।] ইহাতে যেমন তীহার সরলতা প্রকাশিত, তেমনি 

অপরদিকে তাহার করুণা, সমবেদনা, পরোপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। 
শ্তামার ছুঃখ দূর করিবার জন্ত তাঁহার যেরূপ আগ্রহ, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ 

ঙ 
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আগ্রহ, তবে অপরিচিতার জন্য আগ্রহ অবশ্ঠ ততটা তীব্র নহে। ননন্দা 

শ্তামার হুঃখ দুর করিবার প্রয়াস ভবিষ্যতে সপত্বীর ছুঃখ দূর করিবার 

গ্রয়াসের (0151006) শুচনা। (তিনি কেন এই প্রস্তাব-শ্রবণে অনেক- 

ক্ষণ কথ! কহিলেন না” তাহা পরে বুঝাইব।) 

৪র্থ খণ্ডের ৯ম পরিচ্ছেদে অঙ্কিত শেষদৃশ্তে যখন কপালকুণুলা 
স্বামীর অবস্থাদর্শনে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন “ভয় পাইতেছ 1?» “তবে 

কাপিতেছ কেন?” “কাদ্দিবে কেন?” তখনও তাহার নারীহ্ৃদয় 

করুণায়, সমবেদনায় কাতর । গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, “যখন রমণী 

পরছুঃখে গলিয়! যায়, কেবল তখনই রমণীকঠে সে স্বর সম্ভবে |, 

আসন্নমরণ! করুণাময়ী তখনও অন্টের হুঃখে কাতর, অন্যের ছুঃখ দূর 

করিতে ব্গ্র। আবার সেই ব্গ্রতাবশতঃই, অর্থাৎ নবকুমারের মুখে 

তাহার অসহা যাতনার কারণ অবগত হইয়া সেই যন্ত্রণা দুর করিবার 
জন্যই, তিনি স্বামীকে লুংফউন্নিসা-ঘটিত ব্যাপার বুঝাইয়৷ দিলেন নিজ 
নির্দোধিত সপ্রমাণ করিবার কুলবধূচিত আবেগবশে নহে । শেষ দৃশ্তেও 

সেই করুণার প্রবণ উৎসারিত । | 

কপালকুগুলার গ্রথম-দর্শনেই আমরা তাহার করুণার পরিচয় পাই ; 

নবকুমার সেই করুণার পাত্র, ইহাও দেখিতে পাই। শেষদর্শনেও তাহার 

শেষ কথা, তাহার হৃদয়ের শেষ স্পন্দন, নবকুমারের প্রতি করুণায় 

অন্প্রাণিত। এই অপূর্ব্ব নারীচরিত্রে বরাবর যেন এক করুণাধারা 
গ্রবাহিত। 

( ৬* ) প্রণয়ঃ পদ্ধীভাব ও মাতৃভাবের অভাব। 

আমর! দেখিলাম, কপালকুগলার হৃদয়-সমুদ্র করুণানুধায় কাণায় 

কাণায় পূর্ণ, ইহ! তাহার চরিত্রের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যবিধান করিয়াছে। কিন্তু 
ইহাকে তাহার চরিত্রের বিশিষ্টত। বলা যায় না। কেন না “কপালকুগুলা” 
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আখ্যাক়িকার পূর্ববর্তী “ছুর্গেশনন্দিনী' ও পরবর্তী “মুণালিনী'তে অঙ্কিত 

আয়েবা ও মনোরমার চরিত্রেও করুণার সমাবেশ দেখা যায়। কপাল- 

কুগুলা-চরিত্রের বিশিষ্টত! দুইটি বিষয়ে-(১) তাহার গভীর ধর্দৃভাবে 

এবং (২) নায়িকার পূর্বরাগ, পত্বীর অনুরাগ, মাতৃহদয়ের বাৎসল্য, 

এই নারীজনোচিত বুত্তিত্রয়ের অভাবে । (কোন কোন দার্শনিকের 

মতে যথন অভাবও একট! পদার্থ তখন অভাব-পদার্থ দ্বারাও বিশিষ্টতা 

জন্মিবার বাধা নাই।) ধর্মভাবের কথা পর-পরিচ্ছেদে বলিব। এক্ষণে 

শুধু এইটুকু বুঝাইব যে, প্রণয়, দাম্পত্যপ্রেম, পতিগ্রীতি, পতিভক্ি 

তাহার চরিত্রে আদৌ নাই। আবার দাম্পতা-গ্রীতির অভাবের মঙ্গে 

সঙ্গে তাহার প্রকৃতিতে মাতৃভাবের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। “সোণার 

পুভ্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে 

এামার মুখের এই মধুর মাতৃভাবে মস্গুল ছড়া তাহার অন্তঃগ্রকৃতিতে 

কোন সাড়া পায় না, তাহার হৃদয়ে 8199] করে না। এই কারণেই: 

কৰি তাহাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন। সন্তানজননী হইলে তাহার “বন্ত- 

প্রকৃতি, আমুল পরিবন্তিত হইত। পতিগ্রীতি পূর্বে না জন্মিলেও 

নৈসগিক অপত্যন্সেহের সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে উহার বিকাশ হুইত। 

“0০ 010 0০0 0100165 000 80০] ৬1020520933 170% 

1115 00০. * যাহা হউক, যাহা হইলে হইতে পারিত, তাহ লইয়া 

জল্পনা-কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। 

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, সমান অবস্থায় পতিত অন্তান্ত নায়িকার স্তায় 

কপালকুগুলার হৃদয়ে বিপন্ন অপরিচিত যুবক নবকুমারকে দেখিবামান্র 

প্রেমসধ্চার হয় নাই। অন নায়িকার ন্তায় তাহার প্রকৃতিতে “একই 

. ঞ:257056% : 72151) 22211. মা” প্রবন্ধে কপালকুগুল! ও শৈবলিনী 

সম্বপ্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য । ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, ২৬৯ পৃঃ ও ২৭৬---৭৭ পৃঃ। 
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সুত্রে প্রেম করুণ] গাঁথা” নহে। তিনি কেবল করুণার গ্রবর্তনায় নিজের 

বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া নবকুমারের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন । 

কাপালিকের কবল হইতে কপালকুগুলার মুক্তিলাভের অন্ত উপায় 

না থাকাতে, অধিকারী যখন তাহাকে নবকুমারের পরিণীতা! হইয়া পতির 

সহিত দূরদেশে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন, তখন কপালকুগুলার 
বাক্যে বুঝা যায় যে, তিনি “বিবাহ কি বস্ত, তাহা জানেন না । ইহা! 

অবশ্ঠ তাহার সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয়। [১ম খণ্ড ৮ম 

পরিচ্ছেদ। ] প্রণয়ের উন্মেষ হইলে অন্ততঃ হৃদয়-মিলন হিসাবে বিষয়টি 

বুঝিবার পক্ষে তাহার একটুকু স্থবিধা হইত, কিন্তু তাহার অভাবে তিনি 

এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহার পর অধিকারীর মুখে শিবদুর্গীর বিবাহের 

কথা, “বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান এই তত্ব শুনিয়া, 

ধর্মভাব-পরিচালিত হইয়া! স্নেহময় অধিকারীর আদেশ ও উপদেশে, এবং 

'কাপালিকের ভবিষ্যৎ অত্যাচারের ভয়ে, তিনি বলিলেন “তবে বিবাহই 
হউক ।” অতএব এ সম্মতিতে পূর্বরাগ বা প্রণয়ের কোন লক্ষণ নাই। 
বিবাহকালেও অভীষ্ট বরে কন্তার গ্রীতির কোন পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়! 

যায় না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই কবি লিখিয়াছেন, “কাপালিক-পালিতা 
সক্স্টান্সিন্ীল্র বিবাহ হইল অধিকারীর শেষ উপদেশ “এখন 

পতিমাত্র তোমার ধর্খ' কপালকুগুলা হৃদয়ঙগম করিতে পারিলেন না, তাহা 

পরে তাহার বাবহারে বুঝ! ষাইবে। 

২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন _-“'নবকুমার অজ্ঞাত- 

কুলশীলা তপ্পত্িনীনেচ বিবাহ করিয়। গৃহে আনায়” ; ইছাতেও 
বুঝা যায়, এখনও কপালকুগ্ডলা তপন্থিনী, পতিভক্তিমতী বধূ নহেন। ষষ্ঠ 
পরিচ্ছেদে ননন্দা শ্তামাস্ুন্দরীর সহিত তাহার কথাবার্তায় ইহা আরও 

স্প্টরূপে বুঝা যাঁয়। তিনি শ্তামার আদিরসাশ্রিত ছড়ার রসগ্রহণ করিতে 
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পারেন না, 'পরশপাতর' চিনেন না। তিনি এখনও সেই 'তপন্থিনী? | 

তুই কি লো একা তপস্থিনী থাকিবি?, “যোগিনী এখনও "গৃহিনী হন 

নাই। ছল বাধিলাম) ভাল কাপড় পরিলাম : খোঁপায় ফুল দিলাম ; 

কাকালে চন্ত্রহার পরিলাম ; কাণে ছুল ছুলিল; চন্দন, কুস্কুম, চুদা, পান, 

গুয়া, সোণার পুভ্তলি পর্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা 

হইলেই বা কি সুখ? এই কথায় বুঝ! গেল, প্রিয়েযু সৌভাগ্যফল! হি 
চারুতা, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো৷ হি বেষঃ,-তাহা তিনি বুঝেন না) 

পতির মনোরঞ্জন, পতির সঙ্গনুখ। অপত্যন্নেহ, নারীজীবনের সারস্ুখ, 

এ সকলের তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন না। 

এই কথোপকথনে একটি কৌতুকাবহু রহস্ত প্রকাশিত। স্বামীর কথা 
বলিতে কপালকুগুলা সীতা-শকুত্তলার মত “আর্ধ্যপুত্র' * বা 'অজ্জউতত' 

বলেন নাই, কাব্যরসিকাদিগের মত 'প্রাণনাথ “প্রাণেশ্বর “প্রাণকাস্ত” 

ন্ৃদয়েশ্বর” বলেন নাই, ইন্দিরার সথীর ন্যায় “বাবু” বা! “বাবুরাম” বলেন 
নাই, 1 'জামাইবারিকের, দৃষ্াস্তান্ুসারে “আমার নবকুমার” বলেন নাই, 

সাধারণ পল্লী-রমণীর মত সর্বভূক্ সর্ধনাম “তিনি” “উনি'ও বাবহার করেন 

নাই, এমন কি পারিভাষিক “পতি” “ভর্তা” "স্বামী? “বর? প্রভৃতি শবও 

উচ্চারণ করেন নাই ; তিনি বলিতেছেন 'যথন এই ব্রাঙ্মণসস্তানের সহিত 

সাক্ষাৎ হয় নাই”, “অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে 

শঙ্কা হইল।+ স্বামী তাহার নিকট কেবল 'ব্রাঙ্গণসস্তান' ও "অপরিচিত 

বাক্তি! ইহার পর ছু একবার তিনি 'ম্বামী” শব্ধ মুখে আনিয়াছেন, 

** এই সম্বোধন বক্ষিমচন্ত্রের 'যুগলাজগুরীয়ে' বাৰহাত হইয়াছে (৮ম ও নব 

পরিচ্ছেদ | ) 

+ ইন্দির] ১ম খওড ১২শ গরিচ্ছেদ। 



৮৩ কপালকুগ্ডলা-তত্ব। 

তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, তিনি সমাজের আচার-সংস্কার 

মুখে মুখে শিথিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদ্গত করিতে পারেন নাই। স্বামীর 

সহিতও তাহার হৃদয়ের যোগ, একাত্মতা প্রতিঠিত হয় নাই। 

আবার ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আমরা তাহার দেখা পাই। তখন 

'যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে ।” কিন্ত তখনও তিনি স্বামীর “নিষেধ-সত্বেও 

যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত 

যথেচ্ছ আচরণ করিতেন, ইত্যাদি [৪র্থখণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ । ] স্বামী 
গুরু, স্বামীর বাক্য গুরুবাক্য, তাহা! অবহেলা করা পত্ীর অকর্তব্য, ইহা 

তিনি বুঝিতেন না। নবকুমার রাত্রিভ্রমণে বাধা দিলে তিনি অপ্রসন্নতার 

সহিত বলিলেন, “তুমি পরের উপকারে বিদ্বী করিও না।” এই অগ্রসন্নতা 

ও অবাধ্যতা পরোপকারপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইলেও তাহার পতিভক্তির 

অভাবেরও পরিচায়ক । স্বামী অস্ুথী হইবেন শুনিয়া! তিনি শ্তামাকে 

বলিতেছেন, “ইহাতে তিনি অনুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানি- 

তাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না ।, 

তিনি একদিকে সমাজ-নিয়মানুবন্তিতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতেন 

না, অপর দ্বিকে বিবাহের প্রকৃত উদ্ধেশ্ত, পতির সহিত একাত্মত।, 

স্ত্রীপুংসয়োরাত্মশক্ত্যোরেকত্বসম্পাদনং বিবাহঃ, প্রণয়প্রভাবে “যদেতৎ 

হৃদয়ং তব তাদস্ত হৃদয়ং মম” প্রণিধান করিয়া! উঠিতে পারিতেন না। ইহা 

বুদ্ধিহীন! বা হৃদয়হীনার আচরণ নহে, তাহার হদয়বৃত্তির এই প্রকারের 

অনুশীলন (0010015) হয় নাই। তিনি শৈশব হইতে যৌবন পধ্যস্ত, 
জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত, “ও রস বঞ্চিত নবকুমারের বিপৎকালে 

তাহার প্রতি করুণা, ক্রুরকর্্মা কাপালিকের অত্যাচারশঙ্কা হইতে যুক্ত 

করিয়া দুরদেশে আনার জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবং একত্র সাহচর্্য- 
বশতঃ তাহার উপর একটা মায়া_-কপালকুগুলার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল ; 



নায়িকার চারত্রণাবন্লেষণ। 

কিন্তু ইহা তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতার অভিব্যক্তি, প্রণয় বা 
পতিপ্রেম, নহে । * 

কাপালিকের পুনর্শনে যখন তাহার পূর্বপ্রক্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া 
আদিল, তখন তাহার চরিত্রের এই অংশ--পতিপ্রেমের অভাব-_সুস্প্ট- 

ভাবে প্রদশিত হইয়াছে । [ ৪র্ঘখণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] সপত্ী পদ্মাবতী 

তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়! স্বামিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল, 

তখন “কপালকুগ্ুলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন ন1।, ইহা কুন্দর নীরবতার 

সহিত একজাতীয় নহে, ইহ! প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত পরোপচিকীর্যার 

ংগ্রাম__চিত্ববৃত্তির সংঘর্ষ__00110100 06 61105 নহে । সংসার- 

জ্ঞানহীনা কপালকুগুল! নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, 

একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন, এই চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। 

তিনি মুখেও সেই কথা অনেকক্ষণের পর কহিলেন”-_-*ম্বামী ত্যাগ 

করিয়া কোথায় যাইব ?” ইচ্ার সহিত যে পতিপ্রেমের সম্পর্ক নাই, 

তাহা নিয়লিধিত উদ্ধতাংশ হইতে জানা যায়। “কপালকুগুলা আবার 

চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন_- 

কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরপমধ্যে দৃষ্টি করিয়া 

দেখিলেন--তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তবে কেন 

লুংফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন % গ্রন্থকার আবার পর- 

পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, এএ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জ,। কপাল- 

* *আনন্দমমঠে শাস্তির ইতিহাসে [২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ] আমরা দেখি 

'স্বামিসহ্বাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। 

রমণীয় রমণীচরিজের নিত্য নবোদ্মেষ হইতে লাগিল । কিন্তুকপালকুণগ্ডলার বেলায় 

আমর! চরিজ্রের আমুল পরিবর্তন দেখি না। কেন না পরিবর্তনের মুলে যে 

পতিত্রীতি প্রয়োজনীয়, তাহ! তাহার চরিজে ছিল ন1। 

১, ২ শীট শিট শীরিিশিকাতি এ পপপীশীত পা 0 পি শত শশীটি লি ২ শশী পিট পিপিপি পপিীপিপীপীসপ পপ পাপ সপোন শশী এ ১ ০ ৬. 



৮৮ কপালকুগুলা-তত্ব। 

কুগডলার সে বন্ধন ছিল না-_-কোন বন্ধনই ছিল ন11 এই জন্তই তিনি 

অনায়াসে লুৎফউন্নিসার প্রার্থন! গ্রান্থ করিতে পারিলেন। 

তাহার পর, “প্রেতভৃমে” শেষদৃশ্তে খন পতিপত্বী পরস্পরের সম্মুখীন, 

তখনও কপালকুগুলার বাক্যে, কার্যে ও ব্যবহারে নবকুমারের প্রতি 

করুণার পরিচয় পাওয়া ষায়, প্রণয়ের নহে । তিনি যখন মৃতুন্বরে কহিলেন, 

“তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই”, সে স্বর পরছুঃখকাতর! করুণাময়ী নারীর 

স্বর, স্বামীর অবিশ্বাসে ভগ্নহদয়া ধিক তজীবিত৷ ডেস্ডেমোনার মর্শমভেদী 

স্বরনছে। “আমি মরিব-_তাহার এই সঙ্কল্প মন্্নাহতা সতী নারীর উক্তি 

নহে, ভবানীচরণে সমপিতপ্রাণা সন্াসিনীর উক্তি । “আমি অবিশ্বাসিনী 

নহি"-_এই রহস্তোত্েদ আত্মসন্মানরক্ষার ব্যগ্রতাজনিত নহে, নবকুমারের 
হন্ন্বেদনা-দূরীকরণের উদ্দেস্তে করুণীপ্রস্থত। ইহা সীতা-শকুস্তলার 
অথবা শেকৃস্পীয়ার-বধিত রাজ্ভী ক্যাথারিন ও হার্ম্িওনির সতীত্বগর্কর 
নহে, ইহা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক গুচিতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

কপালকুগুলা সীতা-শকুস্তলা, ডেস্ডেমোনা-আইমোজেন্, হার্মিওনি- 

ক্যাথারিন্, তিলোত্তমা-মৃপালিনী বা রমার সজাতীয়া নহেন, বরং 
ইজাবেলার সগোত্রা । 

স্থল কথা, কপালকুগ্ুল! স্বর্ণ, শ্তামা মর্ত, পদ্মাবতী নরক। পস্মা- 

বতীর অবৈধ ইন্দ্িয়ন্থথে বিভৃষ্ণ। জন্মিলে, পতিপ্রেমের প্রভাবে প্রকৃতি 

পরিশোধিত হইলে, তিনি বিমল সংসারস্থলাভের জন্য লালায়িতা হই- 

লেন; শ্তামাও এই বিমল সংসারম্খভোগের, স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্ত 

আগ্রহণীলা ; উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাসিপালিত। প্রকৃতিছুহিতা কপালকুগুলা 

সারস্থখে অনাসক্তা, নিলিগুভাবে অবস্থিতা, * অথচ উভয়ের গ্রতিই 

মমতাময়ী ও উভয়ের সংসারস্খভোগের সহায়তা করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞা | 

* এই বিরোধিতা -প্রদর্শন ছাড়া আর কি উদ্দেষ্তে স্টামার অবতারণা, তাহা 
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প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রণয়, পতিগ্রীতি, মাতৃভাব এই বৃতিত্রয় 

নারীপ্রক্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান। এগুলির অভাবে নারীপ্রককৃতির সৌনার্য্য, 
সৌকুমার্ধ্য, মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বন্িমচন্ত্র যেরূপ কৌশলে 
কপালকুগ্ডলার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে নায়িকার প্ররৃতি- 

পর্যালোচনায় মোহিত হইয় যাইতে হয়, হাদয় বিস্ময় ও আনন্দে, এবং 

নায়িকার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধায় ভরিয়া! উঠে। এইখানেই বস্কিমচন্দ্রের অনন্ত- 

সাধারণ কৃতিত্ব । 

কপালকুওলা-চরিত্রে মাতৃভাবের অভাবপ্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে 

চাহি। তীহার বিশ্বপ্লাবিনী করুণা কি মাতৃভাবেরই রূপাস্তর নহে? 

তিনি সন্তানজননী না! হইয়াও এই করুণার মাহাত্ম্য মাতৃভাবভাবিতা, 

জগজ্জননীর অংশরূপা নহেন কি? 

(15) ধন্মভাব। 

এইবার কপালকুগ্ডলা-চরিত্রের দ্বিতীয় বিশিষ্টতা__ধর্দভাবের 

আলোচন! করিব। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রকৃতিদুহিতার চরিত্রে শিক্ষা 

ও সংসর্গের প্রভাবের সম্পূর্ণ অভাব কোন কবিই অঙ্কিত করিবার চেষ্টা 
করেন নাই। তবে প্রকৃতির প্রভাব বথাসস্তব অধিক হুইবে, শিক্ষা ও 

₹সর্গের প্রভাব যথাসম্ভব অল্প হইবে, সকল কবিই এই প্রণালী অবলম্বন 

করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্ত্রও এক্ষেত্রে কপালকুগুলার বিশিষ্ট ধর্মভাব 

কাপালিক ও অধিকারী এতদ্ভয়ের প্রদত্ত শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় ফল, এই 

তত্বই প্রকটিত করিয়াছেন । 
আর এক কথা। পূর্বে বলিয়াছি, কপালকুণ্ডলার লঘুপাদক্ষেপ, 

০ - পপ পাপী পাশা শশী শিস্পাাি তিশা শশী 

'ননদ-ভাজ"-প্রবন্ধে বিশদতাবে বুবাইয়াছি। ন্তচান্বযজ্বুণ্র।1 _'ননদ-ভাজ' 
১৬২১ পৃঃ এবং “বোনে বোনে? ৩৭ পৃঃ, ৩৯ পৃঃ ও ৪৫ পৃঃ আষ্টব্য। তারতবর্ষে 

€ জাবাঢ় ১৩২৫ ) প্রকাশিত 'সখা' প্রবন্ধও এই প্রসঙ্গে জষ্টৰা। 
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তীরের তুল্য বেগে গমন প্রভৃতি প্রকৃতিদ্ুহিতার উপযোগী । কিন্তু 
প্রক্কতির ক্রোড়ে পালিতা হইলেও তাহার প্রকৃতিতে চটুলতা, চপলতা, 
জ্রীড়াশীলতা, কলহাস্ত, আনন্দোচ্ছাস প্রভৃতি নাই। তিনি গম্ভীরা, 
বিষাদময়ী, অল্পভাষিণী, আত্মসমাহিতাঁ। ইহাও প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর 

প্রভাব এবং অধিকারী ও কাপালিকের সংসর্গের প্রভাব, এই উভয় 

প্রভাবের অপ্রতিবিধেয় ফল | 

কপালকুগ্ুলা “কাপালিক-পালিতা+__“অধিকারীর ছাত্র” | কাপালিক 

ও অধিকারী উভয়েই শক্তিমন্ত্রের সাধক, কালী করালীর উপাসক। কিন্ত 
একজন মায়ের বিশ্বপালিনী দয়াময়ী মুন্তির ভক্ত, জীবে দয় তাহার কাম্য; 
অপর জন মায়ের সংহারমৃত্তির ভক্ত, নরবলিদানে চামুগ্ডার তৃপ্তিাধন 
তাহার কাম্য। কপালকুগুল! শৈশবাবধি উভয়ের সাহচর্য্যে ভীম ও কান্ত 

 উভয়বিধ পরম্পর-বিরুদ্ধ শিক্ষাই পাইয্নাছিলেন। গভীর ধর্মভাব তাহার 

পবিত্র আত্মায় মুদ্রিত হইয়াছিল। বয় হৃধীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা 

নিযুক্তোস্মি তথা করোমি'__[ ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]--দেবশক্কির 

উপর এই একান্ত নির্ভরের ভাব তীহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। 

অধিকারিপ্রদত্ব শিক্ষার ফলে এবং তাঁহার নৈসগিক প্রক্কৃতিবশেও তিনি 

সাতিশয় স্নেহশীলা, করুণীপ্রবণা, মমতাময়ী । কাপালিকের সংসর্গ ও 

তত্প্রদত্ত কঠোর শিক্ষা লাভ করিয়াও যে তাহার এই কোমলবৃত্তি 

অবিকৃত ছিল, ইহা হইতে বুঝা যায় যে দয়াধর্ম তাহার প্রকৃতিগত। 

তিনি এই বিশ্বপ্লীবিনী করুণার প্রভাবে শুধু যে স্নেহময় শিক্ষাদাতা “তার 

একমাত্র সুহৃদ অধিকারীকে ভালবাসেন, অধিকারীর নিকট বিদায় 

গ্রহণ করিতে কাদিয়া আকুল হয়েন, তাহা নহে, পরস্ত পালকপিতা৷ 

ক্রুরকন্মা কাপালিকের প্রতিও তাহার মমতা আছে। “তাহাকে ত্যাগ 

করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না । তিনি যে আমাকে এতদিন 
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প্রতিপালন করিয়াছেন।, [ ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] বিপন্ন অপরিচিত 

পথিকের বিপক্লিবারণের জন্ত, 'প্রাণরক্ষার জন্য, তাঁহার করুণ!-প্রশ্রবণ 

উৎসারিত, প্রার্থ ভিক্ষুককে অলঙ্কাররাশি দান করিতে তাহার হৃদয় 

উন্মু্জ, স্নেহুময়ী শ্তামাসুন্দরীর দুঃখ দূর করিতে তিনি লোকনিন্দ অগ্রান্থ 
করিতে প্রস্তত, সপত্বী লুৎফউদ্লিসার স্বামিস্থথের জন্য তিনি সর্বন্বত্যাগ 

করিতে প্রসুল্লচিত্তে সম্মত, অস্তিমকালে স্বামীর অসহা যন্ত্রণাদর্শনে তাহার 

হৃদয় করুণা ও লমবেদনায় পরিপূর্ণ । এ সমস্ত তাহার নৈসগিক কোমল 

প্রকৃতির বিকাশ হইলেও আংশিকভাবে অধিকারিপ্রদত্ত সুশিক্ষার, দয়াময়ী 

আস্াশক্তির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির, ফল ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। 

কাপালিকের সংসর্গ ও তৎপ্রদত্ত শিক্ষার ফল অন্যপ্রকার। “কপাল- 

কুণডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে কাপালিকের সন্তান।” [ ৪র্থ খণ্ড ৮ম 

পরিচ্ছেদ |] ভবানীর ইচ্ছ! তাহার শিরোধার্যা, ভবানীর সেবক কাপা- 

লিকের আজ্ঞান্থবপ্তিত৷ তাহার বিচারে অবশ্ঠবর্তৃব্য। কেবল দুইবার তিনি 

কাপালিকের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। একবার, বিপন্ন নবকুমারের 

প্রাণরক্ষার জন্ত তিনি কাপালিকপ্রদত্ত কঠোর শিক্ষা অবহেলা করিয়া- 

ছিলেন। গ্রন্থকার পরে বুঝাইয়াছেন ;--কালিকার পুজাতূমি যে নর- 

শোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাহার পরছুঃখছ্ঃখিত হৃদয়ে সহিত না । 

| ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ। ] এস্থলে অধিকারিপ্রদত্ত শিক্ষা ও তাহার 

প্রকৃতিগত দয়াবৃত্তি কাপালিকগ্রদত্ত শিক্ষাকে পরাভৃত করিয়াছে। 

ধরিতে গেলে, ইহা সেই দয়াময়ীরই খেলা । দ্বিতীয়বার, তিনি অধি- 

কারীর সন্গেহ উপদেশে ও কাপালিকের ভবিষ্যৎ অত্যাচারের ভয়ে নব- 

কুমারকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত দূরদেশে পলায়ন করিতে অনেক 

আপত্তির পর সম্মত হন। এখানে প্রণিধান করিতে হইবে যে, এততপ্রসঙ্গে 

অধিকারী তীহাকে বুঝাইয়াছিলেন “বিবাহ স্ত্ীলোক্ষেখ্ধ ধর্পের একমাত্র 
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সোপান, এইজন্থ স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা |” 

অধিকারী আরও বুঝাইয়াছিলেন যে.এই বিবাহ দেবীর অভিপ্রেত। “মা, 
দেখ, দেবী অর্ধ্যগ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই; যে মানস করিয়া 

অর্থ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবস্ত মঙ্গল। [১ম থণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ। ] 

অতএব এক্ষেত্রে তিনি ধর্মভাবের, দেবীভক্তির, প্রভাবেই কাপালিকের 

বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সম্মত হইলেন। 

হান দেবীভক্তির পরিচয় আবার ইহার পরের ঘটনাতেও পাওয়া 

যায়। বিবাহের পর '্যাত্রাকালে তিনি কালীপ্রণামার্থে, গেলেন। 

ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়৷ পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিন্বপত্র প্রতিমার 

াদোপরি স্থাপিত করিয়া তত্প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পর্রটি 

পড়িয়। গেল। কপালকুগুল! নিতাস্ত ভক্তিপরায়ণ।, বিন্বদল প্রতিমাচরণ- 

চ্যুত হইল দেখিয়া! ভীত হইলেন এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। 
অধিকারীও বিষ হইলেন,/--তবে তাহার “এখন পতিমাত্রই ধণ্ম” এই 

বলিয়। সাত্বন। দিলেন। [১ম খণ্ড ঈম পরিচ্ছেদ ।] এখানেও তীহার 
প্রগাঢ় দেবীভক্তির পরিচয় পাওয়! গেল। অনেকদিন পরে তিনি শ্রামার 

কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'ভালমন্দ জানিতে মার কাছে 

গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না । অতএব কপালে কি আছে, 

জানি না।” এখানেও সেই দেবীভক্কি, সেই দেবতার উপর প্রগাঢ় 

বিশ্বাস। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “আমি মার পাদপদ্ধে ত্রিপত্র না 

দিয় কোন কর্ম করিতাম না [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ |] 

কাপালিক-প্রদত্ত শিক্ষা কপালকুগুলার প্রকৃতিতে কত গভীরভাবে 

মুদ্রিত হইয়াছিল তাহ! ৪র্থ খণ্ডের ঘটনাবলিতে বুঝা! যায়। এতদিন যে 

বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে তাহ অনুকূল অবস্থা পাইয়া অন্কুরিত পল্পবিত 
মুকুলিত হইল। এই অনুকূল অবস্থা বছদিন পরে সপ্তগ্রামের অরণ্যে 
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সাগরতীরপ্রবাসী” কাপালিকদর্শন। দর্শনমাত্রেই যেন পূর্বসংস্কার ফিরিয়া 
আমিল। প্রত্যষে স্বপ্নদর্শনে ইহা! আরও দৃঢ়মূল হইল। ব্রাহ্মণবেশীর 

সহিত আবার সাক্ষাৎ করিবেন কিনা, কপালকুগুলার উক্ত প্রশ্তরের 

আলোচনায় ও মীমাংসায় এই মজ্জাগত দেবীভক্কির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া 

যায়। “ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাহার রক্ষাহেতু উপদেশ 

দিয়াছেন। ..*সন্গ্যাসিপালিতার হ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানীভক্তিভাব- 

বিমোহিতার স্তায় সিদ্ধান্ত করিলেন ।” [৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ । ] 

তাহার পর পুরুষবেশীর সহিত সাক্ষাতে যখন তিনি কাপালিকের 

অদ্ভুত স্বপ্রবৃত্বান্ত শুনিলেন, ভবানী স্বয়ং কপালকুগ্ডলাকে বলি দিতে 

কাপালিককে আদেশ দিয়াছেন, সে কথা জানিলেন, তখন তিনি চম- 

কিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন-_চিত্বমধ্যে বিছ্যা্চঞ্চলা হইলেন।' [৪র্থখণ্ড 

৭ম পরিচ্ছেদ ।] পরপরিচ্ছেদে বুঝা যায়, তিনি শ্রবণমাত্র ভবানীর ও 

ভবানীর আজ্ঞাবাহক কাপালিকের নিদেশবর্তিনী হইবার জন্ত মনকে 

প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সেই জন্তই তিনি "স্বামী ত্যাগ কর, সপত়ীর 

এই প্রস্তাবে আরও সহজে সম্মত হইলেন, তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া 

লুৎফউন্লিসা উপকার করিয়াছেন কিন! বুঝিতে পারিলেন না। (তুমি 

আমার উপকার করিয়াছ কিন! তাহ! আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি 

না।+) 

এই সময়ে তাহার চিত্তমধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছিল তাহা পরপরিচ্ছেদে 

গ্রন্থকার বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎমঙ্গে সুকৌশলে কপাল- 

কুগুলার চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

'লুৎফউন্নিসার সংবাদে কপালকুওলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্থিত 

হইল, তিনি আত্মবিদর্জনে প্রস্তত হইলেন ।'"'কপালকুগুলা অন্তঃকরণ 

সম্বন্ধে তান্ত্রিকর সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা প্রসাদাকাজ্ঞার 
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পরপ্রাণসংহারে সঙ্কোচশুন্ত, কপালকুগ্ডলা সেই আকাজ্কায় আত্মপ্রাণ- 

বিসর্জনে সেইরূপ । কপালকুগ্ডল! যে কাপালিকের ন্তায় অনন্তচিত্ত হইয়! 

শক্তিপ্রসার্দ প্রাথিনী হুইয়াছিলেন, তাহা নহে, তথাপি অহনিশ শক্তিতক্তি 

শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাহার মনে কালিকান্ুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে 

জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে স্যষ্টিশাসনকর্রী মুক্তিদাত্রী ইহ! বিশেষ মতে 

প্রতীত হইয়াছিল ।...এখন সেই বিশ্বপালনকত্রী স্খছুঃখবিধায়িনী কৈবল্য- 

দ্ায়িনী ভৈরবী ন্বপ্নে তাহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই ঝা 

কপালকুগুলা সে আদেশ পালন না করিবেন ? :.“কপালকুগ্ডলা 

আপন চিত্বকে জিজ্ঞাস! করিলেন, কেনই বা শরীর জগদীশ্বরীর চরণে 

সমর্পণ না! করিব ?...কপালকুগ্ডল! অধোব্দনে চলিতে লাগিলেন ।...ষেন 

উর্ধ হইতে তীহা'র কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, “বৎসে--আমি পথ 

দেখাইতেছি।” কপালকুগুল! চকিতের স্তায় উ্দদৃষ্টি করিলেন ।_দেখি- 
লেন.... যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুগুলাকে 

ডাকিতেছেন। ইত্যাদি [ ধর্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ । ] 

উদ্ধৃতাংশ হুইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি কিরূপ “ভবানী-ভক্তি- 

ভাববিমোহিতা” । এই ভৈরবীদর্শন ভ্রান্তি (17211001700) ) বলিয়। 

ধরিলেও ইহ! যে তাহার ধর্্মবিশ্বাসের অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, 

তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। এই ভাবে বিভোর ছিলেন বলিয়াই তিনি 

কাপালিক ও নবকুমারকে দেখিবামাত্র “কহিলেন--“তোমরা কে? 

ষমদৃত 1”* পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া' কহিলেন, “না না পিতা, তুমি 

কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ 1”. কাপালিক করুণার্জ মধুময় স্বরে 
বলিলেন, “বংসে, আমাদিগের সঙ্গে আইস ।৮...কপালকুগ্ডলা আকাশে 

* “আনন্দমঠে কল্যাণী সত্যানন্দকে নারদ-ভ্রম ( 1011001179000 ) ভ্রান্ধি 

হইলেও হিন্দ্ুনারীর গভীর ধর্মমবিশ্বাসের কল। 
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টি নিক্ষেপ করিলেন, যথায় গগন-বিহারিণী তয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই 
দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে ; এক দীর্ঘ 

ব্রিশুল করে ধারয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে ।” 

শেষ পরিচ্ছেদে ও দেখা যায়, কপালকুগ্ডল৷ দেবীর আদেশ জানিয়া 

ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে” কৃতসঙ্কর, অতএব 'নির্তাক, 

নিষ্ষম্প। তাই তিনি স্বামীর আহ্বানে গৃহে ফিরিতে সম্মত হইলেন না। 

স্থলকথা, অধিকারী ও কাপাপিকের প্রদত্ত শিক্ষা বিভিন্ন প্রকৃতির 

হইলেও একযোগে উভয়ের প্রভাবে ধন্মপ্রবণতা ও অপাথখিৰ ভাব 

কপালকুগুলার প্রকৃতির মজ্জাগত হইয়াছিল। ইহার ফলে সংসারে, 

পাথিব স্থখে আসক্তি তাহার চরিত্রে ছিল না। স্বামী ও ননন্দা তাহাকে 
কিয়ংকালের জন্ত সংসারন্থুথে অভ্যন্ত। করিতে চেষ্ট1 করিয়াছিলেন। কিন্তু 

কাপালিকের পুব্নরাবির্ভাবে আবার সেই পুর্বপ্রক্কতি পুনঃপ্রতিষ্টিত হইল, 

অনাসক্তির ভাব জয়ী হইল; তিনি সপত্রীর স্থথের বিদ্র ঘটাইতেছেন, 

শুনিয়া এই অনাসক্তি আরও বন্ধিত হইল। আকর্ষণ অপেক্ষা বিপ্রকর্ষণ 

প্রবলতর হইল। তবানীভক্তির প্রভাবে এই বিপ্রকর্ষণ চরমে দাড়াইল। 

পূর্বেই বণিয়াছি, চতুর্থ খণ্ডে কাপালিক-প্রদত্ শিক্ষার পর্ণ পরিণতি । 

বন্কিমচন্ত্র পূর্বে চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থথণ্তারস্তে” অদৃষ্টতত্ 

বুঝাইয়াছিলেন। এই অৃষ্ট “ললাটলিপি' বাঁ “কপাল নহে। “কোন 

ভবিষ্যুৎ ঘটনার জন্ত পুর্ববাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধি- 

সূচক কার্ধ্য সকল একপ ছুর্দমনীয় বলে সম্পর হয়, যে মানুষিকী শক্তি 

তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়।-*'এই অবৃষ্ট ঘুনানী নাটকাবলীর প্রাণ". 
সাংসারিক ঘটনা-পরম্পরা ভৌতিক নিয়ম ও মন্থুষ্যচরিত্রের * অনিবা্ধ্য 
ফল। মনুষ্যচরিত্র মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল; স্থতরাং 

৮ পপ শিট বাশপাপাপিস্ছিপাপিপিপা শপ পাপ পাস পপি সী পপি 

সা (00891200698 15 106511195---8৭ 0৮115, 
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আনৃষ্ই মানসিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল) কিন্তু সেই সকল নিয়ম 
মনুষ্ের জ্ঞানাতীত বলিয়া অবৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে । কোন কোন 
পাঠক এ গ্রস্থশেষ পাঠ করিয়! ক্ষুপ্ন হইতে পারেন। বলিতে পারেন, 
“এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না, গ্রন্থকার অন্তরূপ করিতে পারিতেন ।” 

ইহার উত্তর “অপৃষ্টের গতি। অৃষ্ট কে খণ্ডাইতে পারে? গ্রস্থকারের 
সাধ্য নাই। গ্রস্থারন্তে যেখানে যে বীজ রোপণ হইয়াছে, সেইখানে 

সেই বীজের ফল ফলিবে। তদ্িপরীতে সত্যের বিদ্ব ঘটিবে।” 

এক্ষণে এই পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত । কিন্তু এই তত্ব গ্রন্থের বহু স্থলে 

সুচিত। কপালকুগ্ডলা-প্রদত্ ত্রিপত্র দেবী গ্রহণ করেন নাই, সেই প্রসঙ্গে 

গ্রন্থকার কপালকুগুলার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন £_-অধিকারী কহিতেন, 

_ প্যথা নিষুক্তোম্মি তথা করোমি”__যাহা! বিধাতা করাইবেন তাহাই 
করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।, আবার কপালকুগ্ুল!.যখন 
পুরুষবেশীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত করিলেন (সেই 

সাক্ষাতেই নিদারুণ পরিণাম ঘটিল ) তখন গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'জলস্ত 
বহ্নিশিখায় পতনোন্ুখ পতঙ্গের গ্ঠায় সিদ্ধান্ত করিলেন । আবার যখন 

নবকুমার ও কাপালিক তাহাকে লইয়া শাশানাভিমুখে চলিলেন, আর 

আকাশে ভৈরবী মৃত্তি “পথগ্রতি সঙ্কেত করিতেছে”, তখনও “কপালকুগুল! 

অবৃষ্টবিমুঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন ।, 

ফলতঃ তাহার চরিত্রে এই ভীষণ পরিণতির বীজ প্রথম হইতে উপ্ত 

হইয়াছিল। যথাসময়ে সেই বীজের ফল ফলিল। “কে নাম পাকাভি- 

মুখস্ত জন্তঘ্ধারাণি দৈবন্ত পিধাতুমীষ্টে/ কপালকুগুলার বিষাদময় 
জীবনাবসানে আমরা দুঃখ অন্ুৃতব করিতে পারি, কিন্তু ইহা রোধ 

করিবার উপায় ছিল না । ইহাই তাহার প্রকৃতির ভবিতব্য | 1 
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নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ | ৯৭ 

পত্রীচরিত্রে সন্দিহান নবকুমারের অনুতাপ--কেন আমি দেবতুষ্টির 
জন্য শরীর না! দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। থে 

আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল” [ ৪র্থ খণ্ড ৫ম 

পরিচ্ছেদ ); কাপালিকের প্রতি ভবানীর প্রতাদেশ-_'কপালকুগুলাকে 

আমার নিকটে বলি দিবে [ ৪র্থ খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ]) এবং লুৎফউন্লিসার 

মুখে প্রতাদেশের কথাশ্রবণে কপালকুণ্ডলার ভবানীর চরণে প্রাণ- 

বিসর্জনের সঙ্কল [ ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ]) এই সমস্ত দেখিয়া মনে 

হয়, কপালকুগুলা পবিত্র ফুল “অনাস্বাতং পুষ্পম্.__দেবীপৃজার জন্তু 

সংগৃহীত, দেবীপদের যোগ্য ; ইহাকে বুস্তচাত করিয়া মানুষের ভোগে 

নিয়োজিত করার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। 

এই ভাবে দেখিলে, “সেই অনন্ত গঙ্গা প্রবাহ মধ্যে, বসস্তবায়ুবিক্ষিপ্ত 

বীচিগালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুগুলা ও নবকুমার কোথায় 

গেন্'-_-এই বাকো গ্রন্থশেষ করিয়া গ্রন্থকার যাহা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট 

রাখিয়াছেন, তাহা ম্পষ্টীকৃত হয়। এই অস্প্টতার সুযোগ পাইয়! 

দামোদর বাবু উপসংহার (১০০০1) লিখিয়া- নায়ক-নায়িকা উভয়কেই 

বাঁচাইয়াছেন ও তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া ঘর-গুহস্থালি পাতাইয়া- 

ছেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে বিরক্ত হইয়া পরবর্তী সংস্করণে 
উভযনে্ট 'প্রাণতাগ করিলেন' এইরূপ সাজ্ঘাতিক স্পষ্টবাক্য 'লিখিয়া- 

ছিলেন। পরে, কালবশে উল্লিখিত বিরক্তির মাত্রার হাস হইলে, তিনি 

আবার নূতন সংস্করণে পূর্ব অস্পষ্টতাই বাহাল রাখিয়াছেন। যাহা হউক, 
ইহাতে তাবগ্াহী বা প্রকৃত তিগারাঃ সুজিত বাধা হয় না। 

হিগিি [18001700155 05 21077511005 টা 55615 টা ১৫০৪ 0০ 

5101717)। 13101 7715 0751)60 7€211751 5201) 00161 8170 50 1961131)7, 

42/25/06০৮ 39. 
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৯৮ কপালকুগুরা -তুত্ব। 

এতদূরে কপালকুগুলার চরিত্র-বিশ্লেষণ শেষ হইল। কিন্তু বিশ্লেষণে 
এই চরিত্রের পূর্ণমাধুর্য গ্রকটিত হয় না। ভাবুক পাঠককে হৃদয় দিয়া, 
অনুভূতি দিয়, এই অপূর্ব চরিত্রের উপলব্ধি করিতে হইবে, বিশ্লেষণে 
তাহার সামান্ত একটু সহায়তা করিতে পারে। বিশ্লেষণ দ্বারা কাবা- 
সমালোচন৷ সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মান সমালোচক এ্লেগেলের উক্তিটি অমূল্য । 
701) 06 01)610107] 1600৮ 01 0)9 100) ৮1796 15 17795 

৮৪1081)16) 079 ৮918011911৮) 90106 01 8 70012) 9৮219012195. 

শেষ কথা। 

কপালকুগুলার সৌনাধ্য সৌকুমাধ্য চরিত্রমাধূরধ্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ 
হই, তাহার অবিচলিত ভবানীভক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হই, আবার 

ঠাহার শোকাবহ জীবনাবসান দেখিয়া আমরা অভিভূত হই। 1 
তাহার চরিত্রে সরলতা, কোমলতা, করুণা, পবিত্রতা ও দেবীতক্তির 

সমাবেশ বাস্তবিকই অপূর্ব। তথাপি জানি, হিন্দু পাঠক তাহার চরিত্রে 

আদর্শ-নারী প্রতি ন! পাইয়া ক্ষু্ন হয়েন। হিন্দুর আদর্শ-নারী প্রকৃতি 

দয়াময়ী__যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা.) অপিচ তিনি জগন্মাতা 
ও বিশ্বেশ্বরজায়া, আদর্শপত্বী ও আদর্শজননী--য! দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ- 

রূপেণ সংস্থিতা। এই পত্থীত্বে ও মাতৃত্বে তাঁহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ 
ভাবে বিকলিত। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দু এই চিত্রে তৃপ্ত হয়েন না। 

কিন্তু গ্রথম অধ্যায়ে বুঝাইয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মানসী কন্তাকে 
স্পা পিপপপাপিপীপপীপ পাশপাশি িকলপাশশিশ পাপা পাশাপাশি শিপ পাপা িপাশিশিপীস্িপপাশীস্পী শি 

+ ডাঙ্ত রামগতি ন্যায়রত্ব বলিয়াছেন, 'ঠাহার অযঙগলে পাঠকদিগের উচিত 

ষন়্ সমুঃখতার আবির্ভাব হওয়] সম্ভব নহে।' পণ্ডিত মহাশয় এই উক্তির পক্ষে 

যুক্ষি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমর! প্রাটীন কবির কথায় কেবল ঝলিতে পারি 

__ (ভিজ পচা আও 1৯ 



শেষ কথা । ৯৯ 

আদর্শ-নারীরূপে অস্কিত করেন নাই। তিনি কল্পনার তৃলিকার একটি 
দার্শনিক তন্বকে মুত্তি দিয়াছেন, কাব্যের রসে দার্শনিক তথ্য অভিষিক্ত 

করিয়াছেন, একটি বিশেষভাবের শিক্ষা ও সংসর্গে প্রভাবিত প্রক্কাতি- 

ছুহিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । এই দার্শনিক তত্ব আমরা সত্য 

বলিয়া গ্রহণ না করিলেও এই ভিত্তির উপর তিনি যে অপুবধ বিগ্রহ স্থাপন 

করিয়াছেন, তাহার কারুকার্য তাহার শোভাসম্পদ স্বীকার না করিয়া 

থাকিতে পারি না। . সেই জন্যই স্চনায় বলিয়াছি, যাহারা কাব্যে 

নীতিশিক্ষার বা আদর্শ-প্রতিষ্ঠার আশ! না করিয়া কাবাসৌন্দর্যা, কলা- 
কৌশল, কল্পনার বিচিত্র লীলার উপলব্ধি করিতে চাছেন, যাহারা +11 
(0 -$1০'১ 98] হৃত্রের অনুরাগী, তাহার এক্ষেত্রে কবির 'ভূম্না রসানাং 

গহনাঃ প্রয়োগাঃ) চিত্রা কথা, বাঁচি বিদগ্ধতা চ,/ উপভোগ করিয়া প্রীত 

হইবেন এবং তাহার কুহুকিনী কল্পনা! ও বিচিত্র লিপিচাতুর্যোর বন্ছমান' 

করিবেন। 

যাহা! হউক, এই পত্বীভাব ও মাতৃভাবের অভাব তাহার চরিত্রের 

অসম্পূর্ণতা বলিয়াই যদি মানিয়! লওয়! যায়, তাহ! হইলেও বলিতে ইচ্ছ! 

করে যে, পবিত্র গঙ্গাজলে তাহার সকল ক্রটিবিচ্যুতি ধৌত হইয়! গিয়াছিল; 

বন্ছবর্ধপরে আবার তিনি বঙ্কিমচন্ত্রের কাব্যরঙ্গভূমিতে ছুই মৃষ্ঠিতে 
অবতীর্ণ হইয়া "শাস্তি'-রূপে জীবানন্দের “দক্ষিণ হন্যের বলস্বাঁড়াইয়া” 

আধ্যাত্মিক দাম্পত্যজীবনের আদর্শ রাখিয়। দিয়াছেন এবং “প্রফু্' 

রূপে ব্রজেশ্বরের বামে বসিয়! শ্রেষ্ঠ আশ্রম গার্স্থ্য-জীবনের আদর্শ রাখিরা 

দিয়াছেন । এই শেষ জন্মে “যোগিনী' সত্য সত্যই “গৃহিনী হইুলেন। 
পত্মীত্বে, মাতৃত্বে, গৃহিণীত্বে প্রকল্প পূর্ণ নারী। জানি না, আমাদিগেনু এছ 

করপন। অসঙ্গত কি না। 



জালা. 
পরি গ্রহণ সর 

গিগ্রহুণের তারিখ ১৭1 9৮৬ | 
কপালকুত্ত ক দুইটি প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে (পৌষ ও 

ফাল্গুন ১৩২২) প্রকাশ, হইয়াছিল । সেই প্রবন্ধদ্বয় পরিশোধিত ও 

পরিবর্তিত আকারে “কপালকুগ্ডলা-তত্ধে, পুনর্মদ্রিত হইয়াছে । পুস্তকের 

প্রথম সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩২২), ভারতবর্ষ” প্রকাশিত কালিদাসের 

উমার চনিত্রসম্ন্ধীয় অংশ অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছিল 

এৰং তৎপরিবর্তে শেকৃস্পীয়ারের পাডিটার এবং জর্জ এলিয়টের এপিব 

চরিত্রের সহিত কপালকুগুলার চরিত্রের তুলন। পুস্তকের অস্তনিবি্ট করা 

হইয়াছিল। উল্লিখিত নূতন অংশ বর্তমান সংস্করণে পরিতাক্ত হইল; 
সতক্কিভাজন স্তর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থ ই বলিয়াছেন, 

সকলেই সুন্দরী হইলেও এতগুলির একর সমাবেশে চিত্রপট কিঞ্চিৎ 

চিত্রসস্কুল হইয়া! পড়িয়াছে ॥ এই কারণে, যে কয়জন সমশ্রেণীর নায়িকার 

সহিত কপালকুগুলাপ অত্াস্ত নিকট সম্পক, সেই কয়জনের প্রুঞঙ্ রাখিয়। 

এই নায়িকা-দ্য়ের প্রসঙ্গ বর্জীন করিয়াছি । তৎগারিব্্ে ্গল্লের গঠনা- 

নামক একটি নৃতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়াছি । ইহা ছাড়া বহুস্থলে 

নৃতন তথা,, নুতন দৃষ্টান্ত সন্নিবিষ্ট' করিয়াছি--ধিশেষতঃ পাদটাকায়। 

প্রথম সংস্করণে দ্বিতীয় অধ্যায় অ্তযা্ত, নী ছিল, তাঁহার উপর ' আবার 

চে গ১:-িিছ। ১৩ শরিচ্ছেদ উঠার অন্তভূক্ত তইল, তজ্জন্য এক্ষণে 
(হার স্পিন ' চা অধ্যায়ে বিভক্ত টাউন পাঠক- 

সববা। 












